
E<.t~1do do Ceará 
GOVI:RNO :'\ll ICIPAI OE 'Vil C \.MBO 
PREFEITURA 'VIl MCIPAL Df !\Jl ( .\M BO 

CONVOCAÇAO PARA CFLI:BRAÇÃO DE CONTRATO 

..) 

O Município de i\tUCAt\tBO. at1a\é-, da PRE.tf::.I flR \ MUNICIPAL DE MUCAMBO. convoca 
TE ILDA GOMES DA SIL \ ~-ME para as:,inatura do contrato uecl>rrente da licitação na modalidade PREGÃO, 

nº 9 2016040801 FME. 

Cumpre-nos informar que a de:,atencao 111Jus1ificada acarr\!tará 8'> sanções pre, ista em lei. 

Sendo o que de m ,)lnenll m~ apresenta. :,Ub!':t re, emo n1..'S com apreço. 

A\. ( (1'1;,fRI lOR C..0'( !\l O\ ll)Al.,, C 1, IRO 
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CONTRATO Nº 20160185 

Estado do Ceará 
GOVJ R.-...;o ML~ICIP~l DE !\1l (. \MBO 
PREFEJTl'RA '\1U 'IC'IPAL Dr '\.1l C &.MBO 

O FUNDO MUNICI PAL DE EDUCACÃO - FME ne-,te at dcnomm do CO, 'TRATA TL, com sede na AV. 
CO"\.iSTRUTOR GONÇALO Y'DAL, <; - C[:\i TRO - 1LCAMB( ~F ins1..nto nc CNPJ ( \1F) sob o nº 
07.733.793/0001 -05. representado pelo Sr. FRAi'\ClSCO MARQCES DE ~OUSA. GESTOR. portador do CPF nº 
OOJ.-l44.233-28. residente na Rua Deputado 1anoel Rodngui;:. _t, e de utro lado a firma !\NTE ILDA GOMES 
DA SILVA-ME., inscrita no CNPJ (\1Fl sob o nº C1\PJ 08.787.06810001 3-. e!'>tabelec1da à Rua Tobias Correia, 970, 
Centro. Caucaia-CE. CEP 61600-060. doravante denominada simole.,mente CONTRATADA neste ato representada 
pelo Sr . .I UDSON CARNEIRO l IvlA residente na fo11alcza. fortaleza-CE, CEP 60000-000, portador do CPF 
926.369.183-53. tem entre si jw,to e avençado, e celebram o presente Instrumento. do qual são partes integrantes o J 

Edital do Pregão nº 9/2016040801 F\1E e a propo,ta apresen adR pela C 01\ r RATADA. sujeitando-se 
O'\TRA TANTE e CO:'JTRA T ADA a:. normas di:.c1p1inare:, . a Le: 0.520/02 e da Lei n' 8.666/93 , mediante as 

cláu ulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO J 

1. O presente Contrato tem como objeto .\4L.i:.1çcio d1.: maternu perma, ente. equipamentos, mobiliários, eletricos, 
eletrônicos. informática e lh,ros didático::. parn a5 e::.1.,1la.., muni~ipais e Oll!U\h da \ecretana de Educação. 
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Estado do ( rnrá 
GO\ ERl"iO l\ll. 'lCIPAL DE Ml (' \ .\lBO 
PREFEITURA, MU~IClP.i\l. DE :vil C<\MBO 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO C0"1TRA.TO 

• 75 , O 

.E ' 

.9 • 

L ' 

1. O valor deste contrato, é de RS 22::. . ..,.41,92 (duzt:nto:i t. \ i 1tc e c111c1.. mil. quatrocentl :, e quarenta e um reai s e 
noventa e dois centavos). 

2. Os quantitativos indicados n<1 Planilha de r ormaçao Ji.: Preç. • 'ln:itante da proposta apresentada pela 
CO TRATADA no Pregão 9/201604080JFME são rneramc-me estimamos não acarretando à Administração do 

O TRATANTE qualquer obrigação quanto a sua t:xecU1,:ão c111 pagamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO AMPARO LEGAI 

1. A lavratura do presente Contrato deccme da 1eal12a ão lo Pregac 9 201604080 I FME. real izado com 
fundamento na Lei nº 10.520. de J '7 de julh, de 2002. na ler 1 R 666 93 a:- demais norma:, 1gentes. 

CLÁl-SULA QUARTA- DA EXECUÇ.Ã.O DO CO"l1 R<\l O 

1. A execução deste Contrato, ber1 ~omo o:i .;asos nele omhso~ regulai se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público. aplicando-:.-e-lhe:,. suplelÍ\ amcn e os prin.; ·J os da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de di reito privado, na fonna do anigo ~4 da I er ' 8 666 Q~ mbtnado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal. 
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r.srndo ao ( rará 
GO\.E R~O Ml JrtPAL DE \tl CA \1BO 
PREFEITURA l\lt.::\!ICIPI\L DEI llCAMBO 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA :E. l)A EFICÁCIA 

1. O praLO de vigência deste Ccntrato teia m,cio em 06 <l1.: ur1ho de _, S extinguindo-~e m 31 de Dezembro de 
2016. com "ai idade e eficácia legal apó:. a publicaçâ< o -,eu ~ trato. rrnd, íc10 e\ encimen u em dia de exped iente, 
de,endo- e excluir o primeiro e incluir o ultimo. 

CLÁl ULA SEXTA - DOS E, C ~ GOS DO CO TRA'J A TE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1. 1 - permitir acesso dos empregado:. da U)i"l íRA ~.DA as dependenc1as do LüNTRA TANTE para a 
entrega dos produtos: 

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto de-.te Lont ato. 

1.3 - prestar as informações ~ os esclare, imcntos li e "enh t a ser soltcitadcs pelos empregados da 
CO TRATADA: 

1.4 - devolver os produto~ que nã,J apresentarem cond1çoe-, de serem consumidos: 

1.5 - solicitar a troca do~ produtos de, ) \ idos 11 e d ante >7lunicação a se eita pelo Serviço de 
Almoxari fàdo: 

1.6 - solicitar, por intermeaio de Autori.z.açao de f u111ecime11tn t: ... 'Jed1da pelo Serv iço de Almoxarifado, o 
fornec imento dos produtos objeto deste Comrato: 

1. 7 - comunicar à CO"t\ TRA TA[JA. qualquer trregul mdadc n... omecimento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento. se tor o ca~o. 

LÁUSULA SÉTIMA- DOS E1'TCARGOS DA CO 'fRATc\.DA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - responder. em relaçao aos seus empregados. por toda:, as dtspesas decorrentes dos serviços. tais como: 

a} salários: 

b) seguros de ac,dentef>: 

e ) taxas. impostos ç cuntribui"ões. 

d) indenizações: 

e) vales-refeição 

'\\ .(O :o,TRl TORC.O:\ÇA10\ll)\l s,. l'í lRO 



do do Ceu 
GOVERNO l\Jl ,ICIPAL DE :\1l C \..MBO 
PREFEITl'RA '\IILNICIPH DE ~, C \MBO 

f) vales-transport(; e 

g) outras que por\ emura , enham a st. t-nada., ex1g1dac; e lo Governo. 

1.2 - manter os seus empregados st.jeito:, às nonna., disc1plinare, do CONTRATANTE. porém sem qualquer 
vínvu lo empregatício com o órgão: 

1.3 - manter, ainda. os -..eu'> empregado 1at'1 t1c, d por ,.r& 
imediatamente qualquer um dele~ que :,eja ~onside ad 11 nve1111:fl 

cm ... íRA T ANTE: 

quando em traoalho. devendo substituir 
boa ordem e à, rormas disciplinares do 

1.4 - respeitar as normas e prcced1mentos de , ntrolc e rce:,s ª" epenaências do CO!'<TRA TANTE: 

1.5 - responder pelos danos causados d1re1<1mente a \dmini, • ção do C O fRA 1 ANTE ou a terceiros, 
ecorrentes de sua culpa ou do!J, durante o 0'11ecimcnt do p não exclumdo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou 0 acompanhamento pelCl C v r RA T 1\ '1. E: 

1.6 - responder, ainda. por qlla1:,quer Janus 
CONTRATANTE. quando esse:, (cnham sido ocasionados po 

..,:,adas , etament a bcn:. de propriedade do 
eu., emprt.=udos durante o fon,ec imento do produto; 

1. 7 - efetuar a entrega do produto obJeto da AutonLayao de t-orne'-1mento. de acordv com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE. no prazo de 3 ( três 1 ,lias úteb apó~ o re ctHmento da Autor zação de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado: 

1.8 - efetuar a troca dos produtos cons1deradl·~ :-.em cond1çõe-. dt. t,nsumv. no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas. contadas do recebimento da 1.,0mumcai,.:ão e:,,.1>cd1da oclll ~en iço de Almoxarifado; 

1.9 - comunicar ao Sen iço de Almoxarifad0 ao Cü RA A l E:;, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos quê: Julgar ne essari : e 

1.1 O - a obrigação de manter-se, durante toda a execi..çao do con rnro. em ~ompatibil dade com as obrigações 
a sumidas, todas as condições de habilita1rau e qualificação ex.1~ das no Pre ão n'' 9 2016040801 FME 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES SO<..:IAlS. C0.1ERCL~1S E FISCAIS 

1 . A CONTRATADA caberá, ainda. 

1.1 - assum ir a responsabi lidade por todos e s cncarnl s pre\ 11.1en .. 1ário., e obrigaçces sociais pre, istos na 
legislação socia l e trabalhista em \ igor, oorigando-:,e s.1lda- :-. na epo .. u propna. vez que ü:, seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregat1cio com,) CO~ kA. I \ [ 

1.2 - assumir. também. a responsabilidade por toda:, ª"' pro, 1de1 u ~ e obrigações esrabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho. quando en, oco•~cncta da espécie torem v'tima~ os seu::. empregados quando do 
fornec imento do produto ou em cu1exão cum ele. ainda qué aco1 tecido e 1 dependênc ,a do '"ONTRA TANTE. 

1.3 - assumir todos os encargos de pos~n el demanda trabalhista \., il ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do produto. originariamente ou ,. n~ulada por preHm1., o. conex.i > ou e r, nencia: e 

\\.(O"i!'!IRl IORC.O,< \l( ID.\l.,S l'\IRO 
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GOVER.i"IJO .\H ICIPAL I>E Ml \..\1BO 
PREFEITUR..\ ~,1l.JNICIPAL DF ' ( \MBO 

l .4 - assumir, ainda. a respunsab1litladc pdos .:n1.:argl ., i, ~a1.; l 
Contrato. 

nercia1s resultantes da adjud1caçâ deste 

2. A inadimplência da CONTRATADA. com referência ao-. enLargos e,t:wetecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento a Adm1mstracao uc, 1...U TRAI"AN1E. nem podera onerar o objeto deste 
Contrato. razão pe la qual a CONTRATADA re11unc1a expr::· amente p 1ualquer \ ínculo de solidariedade. ativa ou 
passi\a. para com o CONTRA T f\. ~ "E. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

l . Deverá a CONTRATADA obsef\ ar, também, o segt.1'lte 

1.1 - expressamente proibida a contra1ação d erv do pertencente ao quadro de pessoa l do 
CONTRATA TE durante a\ igêncm deste Contrato· 

1.2 - expressamente proibida. a veiculação de pub11.,1dade m.: -ca deste Contrato. ~alvo se homer prévia 
autorização da Administração do CON l RA TA'N fE e 

1.3 - vedada a subcontratação ae outra empresa para o ornecune e do produto obJeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E J>A FISCALIZAÇÃO 

1. t.ste contrato será acompanhado e fiscalizado por c;en ,aor dts1 .rnado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE. permitida a contratação de terceiro,, para assisti-lo e <.ut,s1diá-lo de mformações pertinentes a essa 
atribuição. 

2. As decisões e providências oue ultrapa!>:sarem 1 Cllmpete w a, e ,dor aes1gano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do CO. IRA TA \J TE. c;m tempo ha I para a adoção das medidas conven ientes. 

a. A CONTRATADA deverá manter prepo,to. acerh. ela \d1 1 n ~trap l CO, fRA T AN1 ~. durante o período de 
1 igencia do Contrato. para represe na-la admnw,trarn amcnte , prc- qt e tu nece.:;:sáno. 

CLlJÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA AfESTA(ÃO 

1. A atestação das faturas correspondente:s uo torne ... 1mc.nto do produ o berá ao C'l1de do $ef\ iço de Alma. arifado 
do CONTRATANTE. ou a outro servidor Ccsignado para es:se 1 1 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

1. A de!>pesa wm o fornecimento do produto <le qui: trata o cbJd•), e:stu cargo da dotaçãc orçamentária Exercício 
2016 Atividade 0501.123611203.2.017 Ma ,menção Desenvoh11nem0 a Educação /Despesa Vinculada ao Sa lario 
Educação. Classificação econôm1e;a 4.4.90.52.00 Equipamento!> e 'vlate Permanente. Subelemento .:1.-l.90.5:!.42. no 
valor de R$ 156.000.00. Exerc ·c10 :o 6 .ti\ idade 0501 ,::3611 .. 0 016 '\fanutençãn e Desem·olvimento da 



1tdo do Cei 
GOV[RNO \ lt11"'JC IP<\.L DE Ml C.\'\1.BO 
PREFEIT RA MLNICIPAL DE '.\1l t AMBO 

Educação -FME 10%. Classificação t::cononrn.:a 4 40 ""'> 00 quir.an , ta, e Matenal Permanente. Subelemento 
4.4.90.52.42. no valor de R$ 69.441.92 . 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA\ - DO PAGAMENTO 

1. A CO TRATADA de\erá apresentar nota fiscal p:m.1 liqüll1' ção e pa amento da despesa pelo CONTRATANTE. 
mediante ordem bancária creditada em coma corrente ou heque nominal ap fornecedor l'C prazo de 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos documento ... JLmto ao C TRA · . TE.. 

2. Para efeito de cada pagamento. a nota fisca l ou :mira dc\erá e::.1ru companhada da guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (111.J~S), a Fa;•enda F e~1eral. Estadual e ~1u111cipal do domicí lio ou 
sede do CO TRATADO e o FGTS. em original ou em fnrocopia autt::nt1cada . 

. O CO TRATANTE reserva-se o dire1le, de recu:,ar o paga111emo se. n ato da atestação. os produtos fornec idos 
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em dc:,a\;or<lo com :1, especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a paQar ,s valore:, wrrespondentes u l"lultas ou inden iz.ações 
de\ idas pela CONTRATADA. nos termo Je:,te Contrato 

5. Nenhum pagamento será efetuado a Cú 1 RATADA enquant0 pt;ndence de liquidação qualquer obrigação 
financeira. :,em que isso gere direito à altcra~ào dos pr.:ço..,. ou tL ... ompen"> ção financeira por atraso de pagamento. 

6. os casos de eventuais atrasos de pagamcn!O. àe:::.de yue a (U" fRA D . .\ não tenha cofü.orrido de alguma fonna 
para tanto. fica convencionado qur a ta-..a de ~ompen ação f•nance,ra dt:,iaa yelo CONTR -\TANTE. entre a data 
acima referida e a correspondente ao efem o pagame1110 da parcela. ser a ~c'.!uinte: 

CM = 1 >.. N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórias; 

= Numero de dias entre a data prevbta para o paga 1er IO e c1 do elettH oagamento: 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I =- Índice de compensação financeira= 0,0001644. a:,:.1111 apurado: 

1- (TX ) 
365 

1=(6100) 
365 

1 = 0.0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

\ Y. l 0'\STRl 1 OH GO:'li('ALO \ ll)Al S'\; ( 1 '\ 1 RO 



Estado do Cear~ 
GOVER..1'i0 :\lU~ICIPAL DI:. Il CAMBO 
PREFEITLRA MLJNICIPAu DE 1l C.\. \llBO 

6. l - A compensação ünance1ra pre, ista ne.,rn 1.:t d:çã0 5erd inclu1da em ta ura a ser apresentada 
posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA ALTERAÇ--\0 DO CO .TRATO 

J. Este Contrato poderá ser alterado nos ca:-.os pre\ 1sTo:-. no 1rt. 65 da Lei 8.666 93. desde que haja interesse da 
Administração do CONTRA TA'"\ TE. com a apre..,enta1,-Jo da., ~ idas. ,u.,ulicauvas 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO Ot..: St.;PRESSÃO 

1. o interesse da Administração do C01 'TRA T A."\;TF. o , alor miei 11 atualizado des e Contrato poderá ser 
umentado ou suprimido até o limite de 25%,-. inte e cmcl po ~ento). ccnforme disposto no artigo 65. parágrafos 1 ° 

e 1°. da Lei nº 8.666/93. 

:?. . A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mc»mas ... ondições 11...i.adas os acréscimo::, ou supressões que se 
fizerem necessários. até o limite ora pre, isto, calculado .;obre · v·1lor a .,er ontratado 

3. enhum acréscimo ou supressão pode á exceder o lnnite esrnbelecido ne:-.ta cláusula. sal\.o as supressões resul tante 
de acordo celebrado entre as partes 1...ontratante::,. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PK ALIDADE5 

1. Pela inexecução total ou parcial oeste Contrato. ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações 
assumidas. a Administração do l.O. 'TRl TAKTE podera. garantida c1 or \ 1a defesa. aplica a CO TRATADA as 
seguintes anções: 

1 . 1 - advertência; 

1.2 - multa de 10% (dez po cento) sobre o alor total oc::,re C..0mrato. no caso de inexecução total, recolhida 
o prazo de 15 (quinze) dias com dos. contudo da com micaçâo 0 i ·ia!. 

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimo:; por cento) por dia de atraso e por ocorrência. até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contratu. quando a C'ON fRATADA nJustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CO TRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitação 011 a A.utorização de Foriecimento pre, istas nos 
:,,ubitens 1.7 e l.8 da Cláusula Sétima deste Contralt. recolh,d no !Jraz máximo de 15 (qu inze) dias. contado da 
comunicação oficial; 

1.-l - multa de 0.3% (três décimos por cento) por dia di.: atra:.o e por ocorrência. ate o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando r. CON IRA TADA 11justificadamente I por motivo não aceito 
pelo C0 1 TRATANTE. atender parcialmente à sollc1tação ou a Autoriza1t, o de Fomecime,1, previ tas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste ... ontrato. recolhida no praz > 11xm10 o~ 15 (quinze) dias --ontado da comunicação 
ofici al: 

1.5 - suspensão tempora 0 1a de pa111cipa em 'c ira1râo t- imped111 ento de contratar com a Administração do 
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E!.tacln do ( ,r.\ 
GOVF.R.-..O !\1l ICIP.\l lJE .1l \ '1BO 
PREFEITt: RA Ml 'ilCIPAL DE ML( .\MBO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME:.. por ate . do•.., u )~ 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com ct \dmrn1~tra a Pubhca. t:lo prazo de até 5 cinco) anos. garantido o 
direito pré, io da citação e da ampla defesa. enquanto perdur.1ren1 os irot\os detenninantes da punição ou até que 
seja promO\ ida a reabilitação perante apropria autoridade que aplicou a pe11alidade, a CONTRATADA que: 

2.1 - ensejar o retardamento da execução do obJeto de, t Comra· 

2.2 - não mantiver a propo::.ta. in.1u,tifü:adamc te. 

2.3 - comportar-se de modo ,nidôneo 

'.!.4 - fizer declaração falsa · 

2.5 - cometer fraude fiscal : 

2.6 - falhar ou fraudar na e~ecuçao àv Contrat 1 

2."' - não celebrar o contrato. 

2.8 - deixar de entregar documentação e\.1g1da no certaire: 

2.9 - apresentar documentação talsa 

3. Além das penalidades citadas a CU'\J I KAlAO.I\ l1carn -;u1~1t !('Ida. ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CON fRA TA\, Tê e, 110 que coube·. à-, demais penalidades refendas no Capítulo IV da 
Lei n.0 8.666/93. 

4. Comprovado impedimento ou reconhecida forç mmor e.te damentf 1ust1tic.adc, e aceito pela Administração do 
CO TRATANTE. em relação a u:n do:,, e·, entos arrolado::. n1,; t...m "' e a Cláusula. a CO~ RATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 

" As sanções de ad"\ertênc1a e de mpe<11memo cte I nar e ·, ntrara 
ooerào ser aplicadas a (01\ rRA I AD \ Junrame1 -:orr ..ie mui 

efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RE~CISÃO 

11 3 Administração do CO'\ TRATA TE, 
descontando-a d1 ::. pagamento a serem 

1. A inexecuçào total ou parcial do Conlr..ll en..;eja 
8.666/93. 

·u, em ,rme disposto nos 1r 1gos 77 a 80 da Lei nº 

2. A rescisão do Contrato podera sei 

2.1 - determinada por ato unilateral 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
mmnna de 30 (trinta) dias: 

e ... u· o da Adm1111:.tra1,;ão cto COI\ 1 RA T . .\'\ TE nos casos enumerados 
e nen\;1,madu not1fican0l -..,t a CO -RATADA com a antecedência 
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21do do< e 
GOV(Ri'iO ll ~ICJP L DE Ml ( .\.i\lBO 
PREFEITURA Ml: "flCIP!\.L DE 'VILCAMBO 

2.2 - amiga,el. por ac'-.~Jo entr ar, parte!:. edu11d 
com eniência para a Administraçao do CO TRATA, . 

te 

2.3 - judicial. nos termos aa leg1sla1,:ho, igente obre a atena 

proce:.:-,O da lt 1tação. desde que haja 

3. A rescisão administrativa ou amigá\cl cte,erá st:r precedida de auto11i. ção escrita e fundc1mentada da autoridade 
competente. 

3.1 - Os casos de rescr:.dO ~ontr,llual ::.era 
contraditório e a ampla defesa. 

111111111,ente ílll)ll\ idos no::. autos do processo. as egurado o 

CLÁU ULA DÉCIMA OITAVA-DA VINCULAÇÃO AO I DITt\.L E-~ PROPOSTA D .\ CONTRATADA 

. Este Contrato fica vincu lado aos tem,o~ do Pregao 'g 20 <,040801 ~!E. cu.1a realização decorre da autorização 
do Sr(a). FRANCISCO MARQUES DE SOL -;A, e da propoc;t.i lia CO TRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

1 A!-> questõe decorrentes da e'\.ecuçãú dc::.re lfütrumerrLO qut. nao pu:.s,un ser dirimidas adrr ínistratirnmente. serão 
processada e julgadas no Foro do !\lun1c1p10 de \1Li \l\180. m ex1. u::..io de qualquer outro por mais pm ilegiado .. 
que seja. 

E. para finneza e ,alidade do qu ... fo1 pactuado. la\H --.e o pr .,ente ( ontrato em j (tres) ia.,, de igual teor e forma. 
para que surtam um só efetto às quab, depois de lida.:- são .i .. sinada::. pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA. e pdas testemunha:, aba,, o. 

T ~::.tt!munha::.: 

l\tLCAMBO u. 06 d .... Junho d ~016 

FUNDO MUNI( t )UCAÇ 
.".PJ(~1 l°lQOUI " 
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.. l{_;kt,O~ r ' NPJ 08 -g 068 0001-.J~ 
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(_ONTRATO Nº ...... ..... : 20160185 

itdo do ( e ,·ã 
GOVERNO Ml 'ICIPAL DE MLC \ \1BO 

PRE:FEJTl.,RA ML "\ICIPAL Df VILICAMRO 

EXTRA 1'0 D E ( O~TR4 TO 

ORIGEM ....... .. ............ : PREGÃO Nº 912016040801 f .v1E 

CONTRATANTE ........ : FUNDO MUNIC PAL DE EDUCAÇÃO FME 

CONTRATADA(O) ..... : ANTE~ILDA GOMES DA SILVA-\1L 

OBJETO ..... ........... ...... : Aquisição de material pennanentc cqu1paMentos. mobiliarios. eletricos. eletrônicos, 
informática e livros didáticos para as e!>cula .... 111u1111..1oa,., t: orgao:, da "ecn.t.u-ia de Educação 

VALOR TOTAL. ..... .......... : RS 225.441,92 (duzento5 e , inte e cinco miL quatrocentos e quarenta e um reais e 
no, ema e dois centavos) 

PROGRAMA DE TRABALHO....... E:,,,ercíc..io 20 ó t1\1dari.: üSOl .1236' 1203.:..017 :vtanu1enção e 
Desemolvimento da Educação Desoesa · mculadn .i1. Sa .i Educ. , Cla:.sific.ação econômica ~.4.90.52.00 
Equipamentos e Material Permanente. Suhelementu 4.4 90 .:...i2 no \ Jor de RS 156.000,00. Exercício 20 16 

ti\ idade 050 l. 123611203.2.016 Manuteni,;ão e Desen1,,ol\.1111ento da f d,JC. tcào -.. l\!E 10%. C lassificaçào econômica 
,.-+ 90.52.00 Equipamentos e MaLerial Pemianente. <;ubeleme• e -t 4 90' 4::!. no valor de RS 69.441.92 

VIGÊNCIA ................... : 06 de Junho de 2016 a 31 de Dezemt-ru de 201 

DATA DA ASSINATURA ......... : 06 de Junho de 21J 1 (> 

A\' C'O'\STRl íOR (..0'\l \l O\ 11),\ ~ -,\ l ,TRO 
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GOVI:R:\'O MUNICJP:\L DE. ll C :\~lBO 
PREFElTL RA Mt; 'ICIPAL DE \1( CAMBO 

CERTIDÃO DE AFIXAÇ \O DO E.X TRATO DE CONTRATO 

Certifico para os devido, fi n~. que foi publicado no quadro de a, ,so e publicações dessa 
Municipalidade o extrato referente ao contrato nº 2016018.:, firmado entre::;, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
FME e A TENILDA GOME~ .)A IL \ A-ME. referente al, pro.:c!>Sü lic1tatono na modalidade PREGÃO. nº 
9, 2016040801 FME. 

• Al\180 - E.º" 

~1c- 'l, 7 
FRANCISCO ROBLR10 i/, R \ p,r _J ALVES 

Comi.;sào ~ ,.:.1ação ' 
Preg:l1e1r<'' 


