
E,;tado do Ceará 
GO\ ERNO ,\1l NICIPAL DE Ml < AMBO 
PREFEITl RA :v1U:\ ICIP~ L DE .Ml C AMBO 

CONVOCAÇAO PARA CELEBR.\Ç.~O DE CONTRATO 

O Município de 1\1UCAMBO. atra\l::, da PRl·I EITUR \ MUNICIPAL DE MUCAMBO. convoca 
~TENILDA GOMES DA SILVA-ME para assinatura <lo contrato tk-.urçnte da lic1tação na modalidade PREGÃO, 

nº 9/2016040801 FME. 

Cumpre-nos informar que a desatenção injusuficaoa acarretará as sanções pre\ 1sta em lei . 

Sendo o que de momentn ~e nos aprest:nta. suh,crc\ern0- o, com apreço. 

ALVES 
1 taçfü.~ 
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CONTRA TO Nº 20160186 

Estado uo Ceará 
GO\ [R1'0 Ml ;JCIPAL D.E .M1 ( .\.i'\1.BO 
PREFEITLRA '\1 l l'ilCJPAL DE '\ll ( .\MBO 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME. nc::.tl' ato dcnommado CONTRA TA '\JTE, com sede na AV. 
CON TRUTO R GONÇALO V IDAL ç;,~ - CE'\ TRO MLCAJ\180 CE. inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 
07.733.793/0001 -05. representado pelo :;r. FRA. CISCO MARQUE:"l DE SOUSA. GESTOR. portador do CPF nº 
003.444.233-28. residente na Rua Deputado vlanoel Rodrll?.Ltt.:'i 26. e di.; outro lado a finna ANTENILDA GOMES 
DA SILVA-ME .. inscrita no CNP J \ff nb u n Cl\P 08. 787 ')681000 ., 2, estabelecida à Rua Tobias Correia, 970. 
Centro. Caucaia-CE. CEP 61600-060. doravante denommada s1111ple:.mente CONTRATADA. neste ato representada 
pelo r. JUDSON CARNEIRO Ll\1A. ·.:sidente na fortale,..a. Fortakw-CE. CEP 60000-000. portador do CPF 
926.369.183-53. tem entre si justo e ave111yado. e celebram 1 presente h strumento, do qual são partes integ1antes o 
Edital do Pregão nº 9/'201604080 I fME e 3 proposta aprescnt ... a pela CONTRATADA. sujeitando-se 

O'\:TRA T ANTE e CONTRATADA à~ normas dbc1pli11an:, da Lei n L 520/02 e da Le, n 8.666/93, mediante a 
·láusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 0BJE10 

l. O pre ente Contrato tem como objeto \qu1:s1çã . e materwl perm.... nte. equipamento:.. mobiliários. eletricos. 
eletrónicos. infonnática e livros aidáticos para a~ escola,; mumcipais e ór,,rno-, da Secretaria de Educação. J 

;. ., \A. ~ OTAl 

.2 

.91 . 465, 

;J• • 

. JS 

8 ~ ,l 

. ~ie, 

• t'..:..tl 

t 

i,, , 

. 11, 

•• a.E , 

- • 9 ' 

A\ . ( <>',~IRl lOR e.o,<, \LO\ ID\I ... l' fRO 

i 



fsrado do f irá 
GO\ f.l<~O ::\1 lCIP A.L HE ~t ( AMBO 
PREFEITURA ;\1Ll\lCIP L DE Ml C c\MBO 

' 2 ... 

1. ,l 

4 . e.~. 9 

. l 8, 

,4 
1 

.J 

A.\. ( 0'\S fRl fOR C..O l \1 O \ 1D \L. s, L, IRO 



1 st.a<Jo do L e n\ 
GOVf.R:\'O 1\1l ICIPl-\l OE 1VH MBO 
PREFEITL:tlA 1l "IICIP\I OE 1l ( .\l\1BO 

!! A J 7u..W.=t. t.A A h 
iA~A!·-1,; ""'E l •,[[~~ APOS 

. ~ ' 

•• < 

.i • 

• 4 .4 • 

86. < 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CON1 RA 1 O 

1. O valor deste contrato. é de R$ 86.558.08 (oitenta . =,e1::, n 1. quinhentos e cinquenta e 011 l reais e 01to centavos) . 

..., Os quantitativos indicados Ia Planilha de Formaçao ic Preço~ 0n:.tante da pr< fosta apresentada pela 
CO TRATADA no Pregão 9/2J 6040801 f ME =-ª' merame,te estim m u:.. não acarretam10 à Administração do 
CONTRATA TE qualquer obrigação quanto a sua t '- • :u a u pagamer lL 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO A.'.\1PARO LEGAL 

1. A laHatura do presente Contrato decorre da realllaç,k, d Pregal 9/20l60408r1 1 FME. realizado com 
fundamento na Lei nº 10.520. de 17 de julho de 2002. na Lei n 8.666 9Jt: n.1::. demais norma .. \ 1gentes 

CLÁUSULA QUARTA- DA EXICTÇ ÃO DO C0'\1RAfO 

1. A e\.ecução deste Contrato. bem com.J os casos nele omi:,sos re6u1 r .. e-ão pela:. cláus las contratuais e pelos 
preceitos de direito público. aplicando-se-lhes. suplet1"amcnte. os prin.:1pios da ~oria Geral dos Contrato e as 
di posições de direito privado. na forma do anigo 54 da Lc 11" X.666 93 combinado com o inc iso XII do artigo 55 do 
me. mo diploma legal. 
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CLÁU ULA QUINTA- DA VIGÊNCIA E DA EFJC.\CIA 

1. O prazo de \ igência deste Contrato terá m cio em 06 Je fonho ctc l exnngu111do-::>t: .m 3 1 de Dezembro de 
201 6. com \ai idade e eficácia legal após a publicaçao d eu e. trato. tenct 1111c10 e\ encimemo em dia de expediente, 
de\endo-se excluir o primeiro e mc lu1r o último. 

CLÁUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS DO CO:\'TR.\TANTE 

Caberá ao CONTRATANTE. 

1.1 - permitir acesso dos empregados da Cü. 1TRA r DA as dependências do (_ )NTRA TANTE para a 
entrega dos prod utos: 

1.2 - impedir que terceiros forne,;am o:. produt0s objet , de~te C 1trato: 

1.3 - prestar as informaçõe, t: o:. esclareumcnto, 4 1e \enh m a ::>er :.olic ttados pelos empregados da 
CO TRATADA: 

1 .4 - devolver os produto:. que não apresentarem condições de :serem consumidos; 

1.5 - solicitar a troca dos produtos de, oh 100, mediante urnunicaçào a ser 1eita pelo Serviço de 
A.lmm,ari fado. 

1.6 - solicitar. por interméd io d1: Autorizaçao Je f-ornecm1entú e pedida pelo Ser\ iço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos objeto dr>ste Lnntrato; 

1.7 - comunicar à CO"t\TRATAD.\ qualquer trregulnridade no iornectmento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento. se for ocas 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CO 'TR.<\ T .\DA 

. Caberá à CO TRATADA: 

1.1 - responder. em relação aus seu:. empregadus, por tulla!> a, dc~p1::;;as decorrente!> d 1, sen iço~, tais como: 

a) sa lários: 

b) seguros de ac idemes: 

c) taxas. impostos e l.'.Oatnb111çõe~. 

d) indenizações: 

e) vales-refeição: 

' . 

t) vales-transporte: e 1 

A\. ( o,;-.. 1 RI TOR Cú (. \I O\ ID.\l, , l L 'TRO 
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g) outras que porventura , e,1ham a :.er <.. ·1ada x1gida pelo GO\ ema. 

1.2 - manter os seus empregados ::.u1eito:, as 1orma h~1pl111art ~ o CO, TRATA. 1 ..... porem sem qualquer 
, ím ulo empregat ício com o órgão: 

1.3 - manter. ainda, os :,eus empregado::. idc1 uficudc. por l • quando em trabalho. devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja cons1der do 1111.;or, t:niente iJ boa ordem e às nonnas disciplmares do 
CONTRATANTE; 

1 A - respeitar as nonnas e procedi mentos de controle e acesso as d~pendéncias do COJ\. TRATANTE: 

l .5 - responder pelos dan,)s c ... usado5 diretamente & \dmin1straçào do ( 0 1\'1 RA ANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou do'o. lurante o 0mec.1me1m do pr duto. nà1., excl uindo ou reduzindo essa 

sponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamcn l oelo CO r RA T \ \i TE: 

1.6 - responder. ainda. por quai::.quer dano-, 1 sadü, , uetamente a ben::. de propriedade do 
CO TRATANTE, quando esses tenham sido ocas1onados por -,t:u-, emp1c:!!ados durante o fornec imento do produto; 

1. 7 - efetuar a entrega do produto objeto da ,\11tonLacao de T omec1mento. de acord0 com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE. no prazo de l (três) dias útei, at'ÓS o recebimento da Auror,zação de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de A lmoxarifado: 

1.8 - efetuar a troca dos produto-, r.on::.1dcradl)::. em w1 d1çoe, Jt J11::,un-ü, no prazc máximo de 24 (\ inte e 
quatro) horas. contadas do recebimento da 1~omunii.:açao exped1c1a pcl ~t 1ç;u dt: Almoxarifado: 

1.9 - comunicar ao Sen I e de Almoxarifado d..> C O f RA T \ "-< I L. por escrito. quc.lquer anormalidade de 
carater urgente e prestar os esclarec1mem· 1, que Julgar neces,,1 1 ,: e 

1.1 O - a obrigação de manter-se. durante toda a exe~u1yão do contr to. em compat1b1lidade com as obrigações 
as um idas. rodas as condições de habilitaçãu e quahf ca1rão exigidas no Pre~ão nº 91201 6040801 FME. 

LÁL ULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCJ AIS E FISCAIS 

1. A CONTRATADA cabera. ainda: 

1.1 - assumir a responsab1hdad\.. por todos os en.:argus pre, uJe1 iários e obrigaçoes soc1a1s previ stos na 
legislação social e trabalhista em , 16or .10rigand0-::.e n ::.aldá-Ju.., na ~po a própria \ez que :. seus empregados não 
manterão nenhum ,ínculo empregat ício com o CON IRA f ,\ 

1.2 - assumir, também. 1 ·e:,pon:.ab1hdade por 0da ro, 1den~tas e obrigações e::.tc:.belecidas na legislação 
espe<..1fica de acidentes de trabalho. quando em ocom:nc1a d espcc1e. r m vítimas os set ~mpregado5. quando do 
fornecimento do produto ou em t:onexão com e1e. ainda que acontcc1do e 1 dependência do (Ul\/TRA TANTE: 

l .3 - assumir todos os encargos de pos::.I\ cl demand, trabalh1Sta c1 vil ou penal. relac1onadas ao fornecimento 
do produto. originariamente ou , mculada por pre, en . o, conexa ou cc n nencia: e 

A\ . ( O~STRl fOH l,O,t \I U \ tD \L. f ,I RO 
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1 A - assumir. ainda a responsabilidade pelo'i cnca gc,. t1sca1, e \>merciai!'- resultantes da adjudicação de te 
Conrrato. 

2 .\ inadimplência da CONTRA T .\DA. Cl m referen1.. a au 1...irgo~ ,u11Jelec1do:. n item Jnterior. não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administraçac de, TRI\ \ TE. nem podera onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renunc q i·xpre:.,;,amente t:1 qualquer vinculo de sol idariedade. ativa ou 
passiva. para com o CO TRA T Al\ fE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAJS 

1. De\ era a CO TRATADA observar. tambcm. o ... ee.1..mte· 

1.1 - expressamente proibida ~ contrataçao a... en d pertencente ao e, uadro de pessoal do 
·o'\J f RA TA TE durante a\ 1genc:1a deste l omrato 

1.:2 - expressamente pro1b da a ve1i.:ulaça, de publ I ade ac cu de~te Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Adm in istração do CO~ f k.A TA fL. e 

1.3 - vedada a subcontratação d1;. outra empresa para o torneciment, do produto objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPA HA,\1E'1f0 E DA FISCALIZAÇÃO 

1. E te contrato será acompanhado e tiscalizadC' por .,, n 1dor a ... .,,gnado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE. permitida a contrataçao de terceiro- p<1ra a~ .. <sti-lo e ubsidia-lo de mfo.rr,,c1ções pertinentes a essa 
atribuição. 

2. As decisões e providências qut ultrapas-.arerr u cumpetencta do sen idor des1gano para esse fim de\ erão ser 
solicitadas a Autoridade Competeme do CO:--.. TR..A TA. TE. em tempo hab11 para a adoção das medidas conven ientes. 

3. A l ONTRA T ADA deverá manter preplbtü. act·i1 
vigência do Contrato. para representa- la administrat1 

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

, CO RATA l !:.. durante o período de 
necC:.!>a11, 

1. /\ atestação das faturas correspondenre!, , o tomt:"c memc, úl produto aberá ao Chefe do Serviço de Almo'úirifado 
do CO TRATANTE. ou a outro sen ,dor dt!>1g:nado •ara es. e 1111 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGU1 DA - DA DESPESA 

1. A de ·pesa com o fornecimento ao produto de que trata u bJeto. e5t cargo da dotaçãc. Jrçamentaria Exercício 
201 6 Atividade 0502.12361120.., 2.023 l\1anu1ençao Desen ~\h im1.:n o <la Educação -run ieb-40%. C lassificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente :-iubetemL"llt 4.4.90.52.42. no• alor de R$ 86.558,08 . 

\ \. ( O s íR.l TOR l,0'\ \ O \ 1D \l ~ r: :, RO 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCl lRA - DO PAGAME ~ TO 

1. \ C. O TRATADA de\ e rá ap1 e .. entar r 01a fisca para I iqurctaçao a memo da uespe~a oelo CONTRA I A TE, 
mediante ordem bancária creditada em cortu coITe"' 1u che 111e nomm ap tornecedo nc prazo de I O (dez) dias 
contados da apresentação dos doc.umemos junw a(ol LO IRt\ T <\! TF 

1. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou iatu1 a dt!\ era estai ..i.;o.npanhada das g1,1a de compro\ ação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social ( IN" ', J, a fazenda f ,,,dera!. Estadual e Munic ipal do domicí lio ou 
sede do CONTRATADO e o FGTS em original ou em fo1oc0p1, autent,cac1a. 

3 . O CONTRA TA TE reserva-se o dire ito de recu ar o pagamento , ~. n ato da atestação, os produtos fornecidos 
não cst i\ercm em perfeita condiçô ... s de consumo ou em 1e:,ac'-"'l'"do com as ... specificações apresentadas e ace itas. 

-l. O CO TRATANTE poderá deduzir do montante u pagar .., vaio e. Jrrespundentes a n ultas ou indenizaçõe 
e, idas pela CONTRATADA. nos termo:. deste Contratl1. 

5. enhum pagamento será efetuado à CON rRA I ADA 11. ua11to r ndente de liquidação qualquer obrigação 
financeira. sem que isso ge re d ireito à alteração do:. prc.,.o~. u Je compc ~ação financeira por atraso de pagamento. 

6. os ca os de eventuai s atrasos de pagamento. de,de que a Cü'- 1 RA 1 !\DA não tenha conc.orrido de a lguma forma 
para tanto. fica convencionado que a taxd de compen<;ação 1 mànceira Jevida pelo COl\ TR \ T ANTE. enlr a data 
acima re fe rida e a correspondente ao efeth o pagament da oar-..e a. ::.era -;c.,?uinte: 

E\1 = 1 :-. 1 :-. V P 

O nde: 

l::.M = Encargos moratórias: 

= úmero de dias entre a data prevista para o pagamen11., e a d , cfeti, o o,1gamento. 

VP = Valor da parcela a ser paga 

= Índice de compem,ação financeira= 0.000 1 ú44, a:.~1m apurud 

1 = (TX; 
365 

1 = (6 100) 
365 

1 = 0.0001644 

T>-. = Percentual da taxa anual = ó%. 

6 1 - A compensação ti nance ire pre, t:,ta nesta co. ~ iça, :.ua inclu ída em fatura a ser apresentada 

poste riormente. 

\\ . (0'\~l Rl 101< (.O 1, \I o\ ID'.L. ')\ ,rRo 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERJ\~AO 1)0 ( o. T RA ro 

1. Este Contrato poderá ser altt:rado no::. ~a:.os pre StO' . art. 65 J l c::i 8.666 93. de::.L que haj a interesse da 
Adrn111i::.tração do CONTRA TA. TE. com a apresenta1rão da e iJa::. ju'St1f1cativas 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO Al:ME 'TO OU SL PRESSAO 

o interesse da Administração do CO. TRA f A TE. o ,alor m1~ml arualizado deste Contrato poderá ser 
aurnemado ou suprimido até o lrmrte de 25% (vinte e uH:O por ento)., 11fonne d isposto no artigo 65. parágrafos 1° 
e 2°. da Lei nº 8.666/93. 

2. A CO ·T RATADA fica obrigada a acenar na mesma, cond1çõ , 1. ttadas os acréscimo., ou supressôes que se 
,zerem necessários. até o limite ora previs LO. cakulado obre alor a , i · ".,trata L 

3. l\enhum acréscimo ou supressão poderá exceder o rnn.: e<.tabelecido 1esta cláusula , saho dS supressôes resu ltante 
de acordo celebrado entre as partes c.:ontratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PE.NALIDADES 

1. Pela inexecução total ou parcial de:.te C.011trat1.1. o. pele- e'SCJn rnnentn do:, pr8.2.L ~ e demais obrigações 
assumidas. a Admmistração do CO TR:\ TA.t\ TE podem, garantid.1 v ia dete:,a. apllci à COI\ T RATADA as 
seguintes sanções: 

1.1 - advertência: 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o , &lor total deste Contrato. no caso de inexecução total, reco lhida 
no pra.Lo de 15 (qu inze) dias corridos cont ado da comu111cação oficial· 

1.3 - multa de 0.5% ( cincc aécir 105 pur ccnt1.1 J por J a ae atrasu ,or ocorrência. ate o máximo de 10% ( dez 
or cento) sobre o valor total deste r on to, quando & ( O IRAI ADA ustificadamente ou por motivo não aceito 

pelo ( ONTRA TA TE. deixar de a tendêr lóta lmcme a ::.ollrna.,.ão ou a ~ ,onzaçào de for1ecimento previstas nos 
subitcns 1 7 e 1.8 da Cláusula Seuma deste Contrato, rcc)lh1da no prazo máx1m .., de 15 (c,umze) dias. contado da 
comunicação oficial: 

1.-1- - multa de 0.3% (trés dec1mo::. por cento, por d1i:1 o, arrac;o e ror ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o \'alor total deste Contrato. 4uando a ( O'\ l R.\ r AD .. n1u::.tificadamente e, u por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE. atender parcia lmen te à solicnação ou a Auro.-11.açào de fornecimento pre, istas nos subi tens 
1.7 e 1 8 da Cláusula Sétima deste Contratü, recolhida no orazo rnxmrn d l 'i (quin1e) d ias, <.:ontado da comunicação 

oficial: 

1.5 - suspensão temporá ·1a de parnc1par em ·c.1taiyà0 e 1.np1:di1 e'ltO de contratar cum a Admm i tração do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. por are - \d"'is a 1 s. 

2. ficar impedida de licitar e de c.ontratar .:om c1 \dm blra'i,dU Pubhi....1. lo prazo de até 5 ~inca) anos, garantido o 
direno prévio da citação e da ampla defl:::.a . .-!nquan I perdurar..:m F m 1t1, o~ detenninante, da pumçào ou até que 
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seja promovida a reabilitação perante apropria autoridade que aplicou a penal idade, a CONTRATADA que: 

2. 1 - ensejar o retardamenw da execução do ob_1e10 de .... te ( ontrat • 

2.2 - não manti era propo::.La. in.1ust1ficadarnence. 

2.3 - comportar-se de modo inidõneo. 

2.4 - fizer declaração fal!:.a. 

2.5 - cometer fraude fiscal: 

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato 

2. 7 - não celebrar o contrato. 

2 .8 - deixar de entregar doc1..memaçào exigida no certa T'e. 

2.9 - apresentar documentação faba 

3. Além das penalidades citadas. a CON fRA 1 AD.\ fo.:arn ::.UJe1ta, a nüa. ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRA 1 \ °'.',JTE e , que c,mb0r. à-. der , s penal idades retendas no Capítu lo IV da 
Lei n.º 8.666/93 . 

4. Comprovado impedimento ot. rei:onhec1<la for.;a maior d~\ ,damente btificado e aceno oela Administração do 
CO TRATA TE. em relação a um dos e, t:nlo::, arrolado.., fü) tern 2 de:. a Cláu:.ula. a l O" llA T ADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 

5. As sanções de advertência e de impedimento à· l1 .. 1tar t 1.úntratar , n a Administração do CONTRA TA 'TE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com u de multa. descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLAl SULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCIS.Í\O 

1. A ine:\ecuçào total ou parcial do Contruro enseja :.ua re:.cisào . .:0nto.me dispOSlO nos artigos 77 a 80 aa Lei nº 
8.666 '93. 

2. A re cisão do Contrato podera ser 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Admrn1-.1ração cto (. ONTRA T Al\ 1 E nos casos enumerados 
no:. incisos I a XII e XVU do amgo -g ela Lei men~ 10nada. l t1fica1 d -',e a CO TRA f \['A com a antecedência 
mmima de 30 (trinta) dias: 

2.2 - amigável. por acordo entre as pan~:.. reduzida a tem1C' o processo da licitação. desde que haja 
comeniéncia para a Administração do CO TRA l A ff; 

2.3 - j udicial. nos tennos (.a lcg1sla,,ào, i~entc 1brc a Jten" 

A\.LO :-;IIU IORl,0'1.Ç\10\lf)\l,~ ,,rac 
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3. A rescisão administrativa ou arnigá-.:el de\erá ser preced1d Je: auwr zação escrita e fu ndamentada da autoridade 
competente. 

3.1 - Os casos de rescisão cor tra u, 1 seral omialmeme mo ados no::, autos do processo. assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DA VlNCULACÃO AO EDll AL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão 11° 9 2016040801F.\11:- cuja realização decorre da autorização 
do Sr. FRANCISCO MARQUES Dr- SOUSA, e da prnposta da l ONTRA I ADA 

LÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

1. As questões decorrentes da t:,,.ccuçao de .. te ln-.trumwto, 4u1,; nao p0, m ::,er dirimida.;, ac., mistratt, amente. serão 
processadas e julgadas no Foro do :Vlunic1p10 de Ml ( A \180 -.om ex"'1u-.ào de qualquer out o por mais pri\ ilegiado 
que seJa. 

E. para firmeza e validade do que 101 pactuado. lauu\1-se o pre-.ente ( omrato em 3 (três) \ tas de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito as quai:, ctepot ele lida . ~ão assmadas pelas representantes das parte, 
CO TRATANTE e CONTRATADA. e pela:, tc::.temunhas aba 

Te::.temunhas: 

\1LC A~1130 I:, U6 de Junho de _016 

FUNDO MUNICIPA ~ EDUCAÇÃO - FME 
C)lPJ(MI ;ti!~ 793 ·ooo .: 

L ,} ~l'\~TE 

~ êmv~ ~ 
P 4i~::> ~ '11 'l. -Mi: 

L'-.PJ 08.78., 668 0001-3_ 
CO TRA f \Dü(A 

\\. CO'\~lRl I OR e.o,( \I O\ IU \l ', l 'I RO 



ONTRATO Nº ........... : 20160 186 

srndo do ( tura 
GO\ I'R~O Ml JCIP~L Dl \1l \ .\ilBO 
PREFETflRA Ml ICIP.'\L DE \1 CAMBO 

E 'TRAlO DE C'O'\TRA I 

ORIGEM ..................... : PREGÃO~" 92lll6040801 f i\11? 

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

CONTRA T ADA(O) ..... : ANTENILDA GOMES DA. ~ILVA \ , E 

,, 

OBJETO ...................... : Aq uisicão de material permanente. equipai ento~. mob1liário::.. eletrico~. eletrônicos, 
intormática e livros didaucos para a:. e:,cola, mun1cipa1s ~ or\..a , da e ria dl! Educação. 

\ ALOR TOTAL. ............... : RS 86.558 08 oitenta l ..,~ 1-: mil umhe1 t ... cinquenta e oito reais e oito centa, os) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : xerddo 2016 \thiiladc 0502 23611203.2.023 Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação -Fundeb-iO%. Cla:.s1fic.i1râo econom1c.a 4.4.90 52 00 Equipamentos e Material 
Permanente. Subelemento 4.4.90.52.42. no \alo.- de R 86.558.0lS 

VIGÊNCIA ............... .... : 06 de Junho de 2016 a 31 de DeL.em r de 201 

DATA DA ASSINATURA ....... : Uó de Junt10 de 2016 

'1.\.(0 STIU"TOltC,O (,\l(J\10\L 1 '1, 1 RO 

. 
4 



E tado do ( f'an't 
GO\ ER::'110 \1l lCIP .\.1. DF. \1l A..J\IBO 
PREFEITLRA '\U ~ICIP L DE li C .\:\1BO 

CERTIDÃO DE AFLXAÇAO DO E 1 RATO llE CONTRA TO 

Certifico para 1~ de, 1dn tin::.. qu ~ fo p 1cado 
Municipalidade o extrato referente Jl contrato n' 20160186. t1rnadu e, 1 

FME e ANTENILDA GOMES DA SJL A-:\-1E. referente c10 proce,,')( 
9i20l60-W801 FME. 

q uadro de 8\ 1s,) e publicações dessa 
·-1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
llcitatório na moda lidade PREGÃO, nº 

unhl d 1 016 

·-··ª\- l 

Pregc,eir ... 

t 
A,. O ~!Rl 10R(,0'\( .\.lú\lDc\l. , í'.IRO 

. , 


