
Estado do Cea rá 
GOVERJ'\10 MUNICLPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MU ICIPAL DE M CAMBO 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

O Município de MUCAMBO. atravé da PREFEITURA MU ICIPAL DE MUCAMBO, convoca 
RAIM U DO DE OUSA EPOM UCE O-ME para assinatura do contrato decorrente da licitação na moda lidade 
PREGÃO, nº 9/20 16011901 ADM. 

Cumpre-nos in formar que a de atenção injustificada acarretará as anções prevista em lei . 

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. 
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-



CONTRATO N" 20 160067 

E lado do Ceará 
GOVERNO MUNICrPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT RAM NICIPAL DE MUCAMBO 

A ECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Na Av. Con t. 
Gonça lo Vidal. S . inscrito no C PJ (MF) sob o nº 11.41 3.562/0001-83, representado pelo(a) Sr.(a) LETÍCIA 
REICI IEL DOS SA TOS. GESTORA, portador do CPF nº 7 17.947.000-72, residente na Rua Balbino, 385, 
Apartamento 103. e de outro lado a firma RAIMUNDO DE SOUSA NEPOMUCENO - ME., inscrita no CNPJ (MF) 
ob o nº C PJ 23.966.364/0001-26, estabelecida à RUA SERAFIM DE AQUíNO, 377, CE TRO, Mucambo-CE. 

C EP 621 70-000. doravante denominada sirnple mente CO TRATADA, neste ato representada pelo r.(a) 
R IMUNDO DE OU A 1EPOMUCE O. res idente na RUA SERAFIM DE AQUI O, CE TRO, Mucambo-CE. 
CEP 62170-000. ponador do(a) CPF 025.021.013-44, tem entre si justo e avençado, e ce lebram o pre ente 
ln tru mento. do qual são partes integrantes o Ed ital do Pregão nº 9/201601 190 1 ADM e a proposta apresemada pela 

O TRATADA. suj eitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e 
da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusu las que se seguem: 

CLÁ ULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O prcseme Contrato tem como objeto Aquisição de gêneros a li mentícios perecíveis para o Hospital Municipal, 
tenção Bá ica e Programas de Alimentação Escolar do município de Mucambo 
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CLÁU ULA EGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO 

QUANTIDADE 

5.000,00 
200, 00 

4.000,00 
500,0 
900,00 

2.300,00 
2.300,00 
!. 200, 00 

900, 00 

800, 00 

100,00 

900,00 

VALOR UNITARIO 

11, 000 
15,000 
23,000 
12,000 
14,000 
26.000 
24,000 
15,000 

18,000 

14,000 

25,000 

18,000 

VALOR GLOBAL RS 

VALOR TOTAL 

55.000,00 

3. ººº· 00 
92.000,00 

ti.000, 00 
12.600,00 
59.fs00,00 
55 . 200 . 00 
18.000,00 

16. 200, 00 

11.200.00 

]1. 500. O 

16.200,00 

362. 700, 00 

1. O , [dor de te contrato. é de R$ 362. 700.00 (Lrezentos e sessenta e dois mil, seLecentos rea is). 

, O quantitati, o ind icado na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATA DA no Pregão 9/20 1601 1901 ADM são meramente estimativas, não acarretando à Adm in is tração do 
CO TRATA TE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

CLÁ ULA TERCEI RA - DO AMPARO LEGAL 

,\ \ '. CO'\ T RUTOR GONÇA LO VIDAL. N. CENTRO 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICCPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

1. A la ratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/20160 11 901 ADM, realizado com 
fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes. 

CLÁ USU LA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

I. A execução deste Contrato. bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas c láusu las contratua is e pelos 
preceito de direito públ ico, aplicando-se-l hes, supletivamente, os princípios da Teoria Gera l dos Contratos e as 
di posiçõe de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo dipl oma legal. 

CLÁ 'ULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. O prazo de igênci a deste Contrato terá início em 12 de Fevere iro de 20 16 extinguindo-se em 3 1 de Dezembro de 
20 16. com validade e e ficáci a legal após a publicação do seu extrato, tendo in ício e vencimento em dia de expediente, 
dc, endo- e excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSU LA EXTA- DOSENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá ao CO TRATA TE: 

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CO TRATA TE para a 
entrega do produto ; 

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

1.3 - prestar as informações e os esc larecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CO TRATADA: 

1.4 - devo lver os produtos que não apresenta rem condições de serem consumidos; 

1.5 - o lic itar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pe lo Ser iço de 
l moxa ri làdo: 

1.6 - o licitar. por intermédio de Autorização de Fornecimento exped ida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornec imento do produtos objeto deste Contrato; 

1. 7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no forneci mento dos produtos e interromper 
imedi atamente o fo rnecimento. se for o caso. 

CLÁ S LA ÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CO TRATADA: 

A\ '. CON T IHITOlt GOI\ÇALO VI OAL, N, CENTRO 
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Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

1.1 - responder, em re lação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tai s como: 

a) a lários: 

b) seguros de acidentes: 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) inden izaçõe ; 

e) va les-refeição: 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura ven ham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disc iplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 
, ín, ulo empregatício com o órgão: 

1.3 - manter. ainda, os seus em pregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconven iente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CO TRATA TE: 

1.-1 - re peitar as normas e procedimentos de contro le e acesso às dependências do CO TRATA TE; 

1.5 - re pender pe los danos causados diretamente à Administração do CO TRATA TE ou a terceiros, 
decorrent e de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
re ponsabi lidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATA TE. quando esses tenham sido ocas ionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

1. 7 - efetuar a en trega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a neces idade e o 
inte resse do CO TRATA T E, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornec in11.:1110 
exped ida pe lo do Serviço de Almoxarifado; 

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas. contadas do recebimento da comunicação exped ida pelo Serviço de Almoxarifado; 

1.9 - comunicar ao erviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anorma lidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimen tos que julga r necessário: e 

1.1 O - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
a um ida . todas as condições de habilitação e quali ficação exigidas no Pregão nº 9/2016011901 ADM . 

CLÁU LA OITAVA - DAS OBRJGAÇÕES SOCIAJS, COMERCIAIS E FISCAIS 

AV. O T RUTOR GO ÇA LO VIDAL, , CE T RO 

\ 



1. À CO TRATADA caberá. ainda: 

Es1ado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUCAMBO 

1. 1 - ass umir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações soc iais previstos na 
legislação soc ia l e trabalhi sta em vigor, obrigando-se a sa ldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

1.2 - assumir. também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelec idas na legislação 
e pccífica de ac identes de trabalho. quando, em ocorrência da espéc ie, fo rem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento do produto ou em conexão com e le, ainda que acontecido em dependência do CO TRATA T E; 

1.3 - as umir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relac ionadas ao fornecimento 
do produto, originariamente ou vincu lada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - assum ir, ai nda, a responsabil idade pelos encargos fiscais e comerciais resu ltantes da adjudicação deste 
ontrato. 

2. A inadimplência da CO TRATA DA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
rcspon abilidade por seu pagamento à Admi nistração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato. razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de so lidariedade, ativa ou 
passiva. para com o CO TRATANTE. 

CLÁU ULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATA DA observar, também, o segu inte: 

1. 1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoa l do 
CO TRATA TE durante a vigência deste Contrato; 

1.2 - expressamente proibida, a veicu lação de public idade acerca deste Contrato, sa lvo se houver prévia 
au torização da Ad ministração do CONTRATANTE; e 

I .J - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornec imento do prod uto objeto deste Contra to. 

C LÁ U ULA DÉC IMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Este contrato será acompanhado e fi sca lizado por serv idor designado para esse fim , representando o 
CO TRATANTE, permit ida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá- lo de in formações pert inentes a essa 
atribuição. 

2. A - decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solic itadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das med idas 
conveniente . 

J. A CO TRATADA deverá mamer preposto, ace ito pela Adm inistração do CONTRATA TE. dura nte o período de 
, igência do Cont rato. para representá- la administrativamente sempre que for necessário. 

í\ 

AV. CO TRUTOR G01 ÇALO VIDAL. SN. CENTRO ~ 



E tad o d o Ceará 
GOVERNO MUN ICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA M UNICI PAL DE MUCAMBO 

LUÁ LA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ATESTAÇÃO 

1. A ate tação das fa turas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxa rifado 
do CO TRATA TE, ou a ou tro servidor designado para esse fim. 

CLÁU ULA DÉCIMA EGUNDA - DA DESPE A 

1. A ckspe a com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 
2016 Atividade 0601. 103021007.2.030 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospi ta lar 
(MAC/FAEC), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R 
$ 362. 700.00 . 

CLÁ U ULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

1. A CO 'TRATA DA deverá apresentar nota fi scal para I iquidação e pagamento da despesa pelo CO TRATA TE. 
med iante ordem bancária cred itada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de I O (dez) dias 
contados da apresentação dos documentos junto a( o) CONT RATANTE. 

2. Para efe ito de cada pagamento, a nota fi sca l ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fi ca l para com a Seguridade Social (1 SS), a Fazenda Federa l, Estad ual e Muni cipal do domicí lio ou 
-cde do CO TRATADO e o FGT , em origi nal ou em fotocópia autenticada. 

3. O CO TRATA TE reserva-se o d ireito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CO TRATA T E poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondemes a mu ltas ou indenizações 
de, idas pela CO TRATA DA. nos termos deste Contrato. 

5. enhum pagamento erá efetuado à CO T RATADA enq uanto pendente de liquidação qua lquer obrigação 
i nanceira. sem que is o gere di rei to à alteração dos preços, ou de compensação fi nanceira por atraso de pagamento. 

6. os ca os de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto. fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CO TRATA TE, entre a data 
acima referida e a corre pondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 

EM = 1 :x x VP 

Onde: 

EM = Encargo moratório ; 

= úmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da pa rcela a ser paga. 

A \ '. CO 'STIHITOlt GO 'ÇA LO VIDAL, , CENTRO 
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Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAM BO 

1 = Índice de compensação fi nance ira= 0,000 1644, assi m apurado: 

1 = (TX) 
365 

1=(6/ 100) 
365 

1 = 0,0001644 

TX = Percentual da taxa an ua l = 6%. 

6.1 - A compensação fina nceira prevista nesta condição será inc luída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 

C LÁ U ULA DÉCIMA QUARTA -DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. E te Contrato poderá ser a lterado nos casos previstos no art. 65 da Le i 8.666/93, desde que haj a interesse da 
Ad mini tração do CO T RATANTE, com a apresentação das dev idas justificativas. 

CLÁ USULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. o interes e da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
au mentado ou upri mido a té o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme dis posto no artigo 65, parágrafos 1° 
e 2". da Lei nº 8.666/93. 

2. A O T RATADA fica obrigada a acei tar nas mesmas condições lic itadas os acréscimos ou supressões que e 
fi zerem necessários, até o limite ora previsto ca lc ulado sobre o valo r a ser contratado. 

3. enhu m acrésc imo ou supressão poderá exceder o limite estabe lecido nesta c láusula, salvo as supressões resultante 
e acordo ce lebrado entre as pa rtes contratantes. 

C LÁ SU LA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALrDADES 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contra to, ou pelo descumprimento dos prazos e de mais obrigações 
assumidas. a Ad ministração do CONTRATANTE poderá , garantida a prévia defesa, aplicar à CO TRATADA as 
egu i nles anções: 

1. 1 - ad e11ênc ia; 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o va lor tota l deste Contrato, no caso de inexecução total , reco lhida 
no prazo de 15 (qu inze) dias corridos, contado da comunicação o fic ia l; 

1.J - multa de 0,5% (cinco décimos po r cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor tota l deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não ace ito 

A\ '. CO'I. TlllTOR GO '(" ALO VIDAL. N. 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUNIClPAL DE MUCAMBO 
PREFE IT URA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

pelo CO TRATANTE. deixar de atender totalmente à so licitação ou à Autorização de Fornec imento prev istas nos 
:.ubiten 1.7 e 1.8 da Cláusula étima deste Contrato, reco lhida no prazo máx imo de 15 (q uinze) dias, contado da 
comunicação o licia l: 

1.-1 - multa de 0.3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez 
por ce1110) obre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CO TRATA TE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos sub itens 
1.7 e 1.8 da Clá u ula étima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
o licial: 

1.5 - u pensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do 
(a ) PR EFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, por até 2 (dois) anos. 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Admin istração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. garantido o 
di reito pré, io da citação e da amp la defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
se.ia promO\ ida a reabilitação perante a própria autoridade que ap licou a penalidade, a CO TRATADA que: 

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

2.2 - não manti ver a proposta, injustificadamente; 

2.3 - compo1tar-se de modo inidôneo; 

2A - fizer declaração fa l a; 

2.5 - cometer fraude fi scal: 

2.6 - fal har ou fraudar na execução do Contrato; 

2.7 - não ce lebrar o contrato; 

2.8 - deixa r de entregar documentação exigida no certame; 

2.9 - aprese111ar documentação fa lsa. 

J i\ lém das penal idades citadas, a CONTRATADA ficará suJe1ta, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 110 

Cadastro de Fornecedores do CONTRATA NTE e. no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.0 8.666/93. 

-l. Compro, ado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRA TA T E. em relação a um do eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA fica rá isenta 
da · pena I idade mencionadas. 

5. sanções de advertência e de impedimento de lic itar e contratar com a Admin istração do CO TRATA TE. 
poderão ser apl icadas à CO TRATADA juntamente com a de mu lta, descontando-a dos pagamentos a serem 
ele tuado . 

t\ V. ON TRlífOR GO 'ÇALO VJDAL. N, CENTRO ~ i 
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Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUCAMBO 

CLÁU ULA DÉCIMA SÉTLMA - DA RESCISÃO 

1. ine:"l.ecuçào total ou parcial do Contrato en eJa a ua resc isão, conforme disposto nos a11igos 77 a 80 da Lei nº 
8.666 93. 

2. A re ci ão do Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilatera l e escrito da Administração do CONTRATA TE, nos casos enumerados 
no incisos I a XII e XVI I do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedênc ia 
mínima de 30 (trinta) dias: 

2.2 - arnigá,el. por acordo entre as part es, reduzida a termo no processo ela lic itação. desde que haja 
cúm ~11 iê11c ia para a Administração cio CONTRATANTE; 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria . 

3. A resc i ão ad rnini strati a ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente . 

3.1 - O ca os de resc isão contratual serão formalmente motivados nos auws do proces o, assegurado o 
contrad itório e a ampla defesa. 

CLÁU ULA DÉCIMA OITAVA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica , inculado ao termos do Pregão 11º 9/201601 1901 ADM, cuja rea lização decorre da autorização 
do Sr(a). LETÍCIA REICHEL DO SA TO , e da proposta da CONTRATADA. 

CLÁU ULA DÉCIMA NONA- DO FORO 

1. As que tõe decorrente da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas admini strativamente, serão 
roce sadas e julgadas no Foro do Município de MUCAM BO, com exclusão de qualquer outro por mais pri vi legiado 

que eJa. 

1.. para lirmeza e ai idade do que fo i pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma. 
para que urtarn um ó efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CO TRATA T E e CO TRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

MUCA MBO - CE, 12 de Fevereiro de 2016 

SECRETARIA~ ICI~ E SAÚ DE 
CN PJ(MF) l l.413.562/0001-83 

CONTRATANTE 

AV. CQ'\; TRllTOll GO Ç ALO VIDAL, SN, C ENTRO 



rc 1e111unha : 

1. 

Es tado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA M UN ICIPAL DE MUCAMBO 

RAIMUNDO DE SOUSA NEPOMUCENO - ME 
C PJ 23 .966.364/0001-26 

CONTRA TADO(A) 

2. -----------

A V. CONSTRUTOR GO 'ÇALO VIDAL, SN. CENTRO 



E tado do Ccan1 
GOVERNO MU I IPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT RAM ICIPAL DE MUCAMBO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRA TO Nº ........... : 20 160067 

ORIGEM ............. ........ : PREGÃO º 9/2016011901ADM 

CONTRATANTE ........ : FU DO MU ICIPAL DE AÚDE- FM 

CONTRATADA(O) ..... : RAIM U DO DE OU A EPOMUCE O-ME 

OBJETO ............. ......... : Aquisição de gêneros alimentícios perecívei para o Ho pital Municipal. Atenção Básica e 
Programas de AI imentação E colar do município de Mucambo 

VALOR TOTAL. ...... ......... : R$ 362.700.00 (trezento e ses enta e da i mil, setecentos reais) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : Exercício 2016 Ati idade 0601. 103021007.2.030 Manutenção das Ações de 
Média e Alta Com plex idade Arn b/Hospitalar (MAC/FAEC). Clas iíicaçào econômica 3.3.90.30.00 Material de 
Con umo. ubelemento 3.3.90.30.07. no va lor de R$ 362.700.00 

IG ÊNCIA .. ................. : 12 de Fevereiro de 20 16 a 31 de Dezembro de 2016 

DATA DA A INATURA ...... ... : 12 de Fevereiro de 2016 

,\ \ ·. CO,, TRl 'TOI{ GONÇALO \ 'IDAL. N. CENTRO 



E tado do Cea rá 
GOVERNO MU I IPAL DE MUCAMBO 

PR EFEIT RAM ICIPAL OE MUCAM BO 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 

Certifico para os devidos fi n . que foi publicado no quadro de a, isa e publicações dessa 
Municipa lidade o extrato referen te ao contrato nº 20 160067. firmado entre a FU DO MU ICIPAL DE AÚDE -
FM e RA IMU DO DE OU A EPOMUCE O-ME. referente ao proce so licitatório na modalidade PREGÃO. nº 
9/2016011901ADM. 

MUCA 80 - CE. 12 de Fevereiro de 20 16 

/ 
/ ~/ h 

t:~co Ro~i rnv 
Comi ão de IÁitação 

Pregoeiro 
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