
E tado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 

PR EFEITURA M ICIPAL DE MUCA MBO 

CO VOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

O Município de MUCAMBO, através da FUNDO MU ICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. convoca 
RAIM U DO DE OUSA EPOMUCE O-ME para assinatura do contrato decorrente da lici tação na modalidade 
PREGÃO, n° 9/20160I I90IADM . 

Cumpre-no informar que a desatenção injustificada acarretará as anções prev i ta em lei. 

Sendo o que de momento e nos apre enta, ubscrevemo-nos com apreço. 

A, ·. CON T Rl 'TOH GONÇALO \'ID.\ L. 1'. CENTRO 



CO TRATO N" 20160068 

E ta do do ea rá 
GOVERNO M NICLPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT RA MUNICIPAL OE MUCAMBO 

,\ ~I.C Rl · I RI CAÇÃO, neste ato denominado CONTRATA T E, com ede na A, . 
( \ m::.lru tor Gonçalo idal. , in crito no C PJ (MF) sob o nº 07.733.793/0001-05, repre entado pe lo(a) r.(a) 
FRA CI 'CO MARQUE DE OU A, GE TOR. portador do CPF nº 003.444.233-28, residente na Rua Deputado 
Manoe l Rodrigues. 26. e de outro lado a firma RAIM UNDO DE SOU A EPOMUCE O - ME .. in crita no C PJ 
(M I·) ·ob o nº C PJ 23.966.364/0001 -26. e tabelecida à RUA ERA. FIM DE AQUI O. 377. CE TRO. lucambo
CE. CEP 62170-000. doravante denominada imple mente CONTRATADA. neste ato repre entada pelo r.(a} 
R 1 1 DO DE O EPOM CE O, res idente na RUA ERAFIM DE AQUI O. CE TRO. Mucambo-CE. 
CI· P 62170-000. portador do(a) PF 025 .02 1.013-44, tem entre i ju to e a ençado. e ce lebram o pre ente 
ln ..,1ru111cn10. do qua l ào parte i111egrante o Edital do Pregão nº 9/2016011901 ADM e a propo ta apresentada pela 
CO I rn.A I D . ujeitando- ·e CO TRATA TE e CO TRATADA à normas disc ipl inare da Lei nº 10.520/02 e 
da Li.::i nº 8.666/93. med iante as cláu ulas que se seguem: 

LÁL'. LA PRIMEI RA - DO OBJETO 

1 O presente Contrato tem como objeto Aq uisição de gênero aliment ício perecí ei para o Ho pital Mu nicipa l. 
\1cnç,io Ba-,ica e Programa de lirnentação E colar do mun icípio de Mucambo 

E .A E PEC: !'ICA.ÕES 

1 la 1:, , Ast,-'e • 

t:NIDADE 

UILO 

• IL 

• r í r , r a se 
• r t" ac r pr r r l , co:n 

. paras ... :as e .1arvas. Devo>r.d 
i'1e .., nt ra, senta 1c car• t .. :)ge~ e 

m rdglslro no Sir ou SISP 

LÁU. LA E , U DA - DO VALOR DO CONTRATO 

QUANTIDADE VALOR UNITÃRIO 

3. ,oo. 00 1~.00 

2 J, 

VALO? C:.03>.~ F S 

V AI.OP TO, AL 

s~.~ o. 

., . 

13,.4 . 

1. O ,alor di.:: te cont ra to. é de R 131.400,00 (ce nto e tr inta e um mil, quatrocentos rea is). 

, O:-. quantitati,o· indicado na Planilha de Formação de Preços constante da propo ta apre entada pela 
CO T R 1 ADA no Pregão 9/201 6011 901 ADM são meramente estimativas, não acarretando à Administração do 
CO T RATA TE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

Lf\ 'LIL TER EIRA - 00 AMPARO LEGAL 

1. ,\ la , ratura do pre en1e Con1 rato decorre da rea lização do Pregão nº 9/20 1601 1901 A DM. rea lizado com 
rundamento na Lei n<' 10.520. de 17 de j ulho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas igente . 

\\'. CO'\STRl'T O R GO:--<· \LO \ ' IDAL. ";\ . CE'>THO 



Estado do Cea rá 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PR EFE IT URA MUNICIPAL DE MUCAM BO 

CLÁ ULA QUA RTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Contrato. bem como os ca os nele omisso regular- e-ão pela c láusula contratuais e pelos 
preceito:, cJe d ire ito público. aplicando- e-lhes. upletivamente, os princípios da Teoria Geral do Contrato e as 
dispo:.içõc de direito pri,ado. na forma do anigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso X II do anigo 55 do 
mesmo d i pi orna legal. 

CLÁ 'ULA QU INTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. O pra7o de \'igência deste Comrato terá início em 12 de Feverei ro de 20 16 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2016. com ,alidadc e eficác ia legal apó a publi cação do eu extrato, tendo início e vencimento em dia de exped ien te. 
d..:, cndú-... c c:-.clu ir o primei ro e incluir o último. 

CLÁ ULA SEXTA- DO ENCARGOS DO CONTRATANTE 

I . Caberá ao CO TRATA TE: 

1. 1 - permiti r ace o do empregados da CONTRATADA às dependência do CO TRATA TE para a 
entrega do:, produto : 

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

1.3 - prestar as in formações e o e clarecimentos que venham a ser so lici tados pelos empregados da 
CO TRATADA: 

1.--t - de, oh cr o produto que não apresentarem condições de erern consumido : 

1.5 - o lic itar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser reita pelo Serviço de 
A lrnoxar i fado: 

1.6 - so licitar. por intermédio de A utorização de Fornecimento exped ida pelo erviço de Almoxarifado, o 
fornecimento do produtos objeto de te Contrato; 

1. 7 - comunicar à CO T RATADA , qualquer irregu laridade no fornecimento do produto e interromper 
imec..liatamente o forn ec imento. e for oca o. 

CLÁU ULA ÉTIMA - DO ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CO TRATADA: 

1. 1 - responder. cm relação aos eu empregados, por todas as despesas decorrentes do erviço . tais como: 

a) alário : 

A \ . CO"\" "TIU'TOR GONÇALO \' lDAL. SI\'. CENT IW 

I 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICLPAL OE MUCAMBO 
PREFEJT RA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

b) seguro de acidente : 

c) taxas. impo to e contribuições; 

d) indenizações: 

e) vale -refe ição: 

1) , ale -tran porte: e 

g) outra que porventura venham a ser criadas e ex igidas pelo Governo. 

1.2 - manter o seus empregados ujei to à norma disciplinares do CO TRATA T E. porém sem qualquer 
, in, ulo empregatíc io com o órgão: 

1.3 - manter. ainda. o eu empregado identificados por crachá, quando em traba lho. devendo ubstiru ir 
imed iatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disc iplinares do 
CO TRATA TE: 

1.-1 - re pei tar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CO TRATA T E; 

1.5 - responder pelo · dano causados d iretamente à Admin i tração do CO TRAT A TE ou a terceiro . 
decorrente de ua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto. não exc luindo ou reduzindo e sa 
responsab ilidade a fisca li zação ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

1.6 - responder. ainda. por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CO TRA-1 A TE. quando esses tenham ido ocasionados por seus empregados durante o fornec imento do produto: 

1. 7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a nece sidade e o 
111 tcrcs e do CO T RAT TE. no prazo de 3 (trê ) dias úteis apó o recebimento da Autorização de Fornec ime1110 
expedida pelo do en iço de A lmoxar i fado: 

1.8 - efew ar a troca do produto considerados sem condições de con umo, no prazo máx imo de 24 ( i111c e 
quatro) hora . contada do recebimento da comunicação expedida pelo Serv iço de Almoxarifado: 

1.9 - comunicar ao er iço de A lmoxarifado do CO T RAT A T E, por escrito, qualquer anormalidade de 
ca ráter urgente e pre tar o e clarec imentos que j ulgar necessário; e 

1.1 O - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibi !idade com as obrigaçõe 
assum ida . toda as condiçõe de habilitação e qualifi cação exigidas no Pregão nº 9/20160 11 90 1 ADM . 

CLÁ U ULA OITAVA- DA OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERClAIS E FISCAIS 

1. t\ C01 TR TADA caberá. ainda: 

1.1 - as urnir a respon ab i !idade por todos os encargos previdenciários e obrigaçõe ociais previsto na 
legi lação ocia l e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregado não 

A \ . CO'ISTRL'TOR GON('ALO VIDAI.. ' N. CENTRO f 



E lado do eará 
GOVER O M ICIP L DE MUCAMBO 
PREFE IT RAM NIC IPAL OE M CAMBO 

manterão nenhum íncu lo empregatíc io com o CO T RATANT E: 

1.2 - a ·umir. tam bém. a rc pon abil idade por rodas as pro idências e obrigaçõe e tabe lecida na legi lação 
C'>pet:í tica de acidente de trabalho. quando. em ocorrência da espécie. forem vítima os seu empregado quando do 
t"nrnl..!c imcn10 do prod uto ou cm conexão com ele, ai nda que acontecido em dependência do CO TRATA TE: 

1.3 - as ·umir todo o encargos de po ível demanda trabalhista, civil ou penal. relacionadas ao fo rnec imento 
do produto. originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência: e 

1.-1 - a umi r. ai nda. are pon ab ili dade pelo encargos fi sca i e comerciais re ultantes da adj udicação de ·te 
Contraio. 

2 . . \ inadimplência da CO l'RATADA. com referência ao encargos estabelecidos no item amerior, não tran fere a 
re..,ponsab il idade por eu paga mento à Administração do CO TRATANTE, nem poderá onerar o objeto de te 
Contrato. raLão pe la qual a CO TRATADA renuncia expre amente a qualquer vínculo de so lida riedade. ativa ou 
pa-, i, a. para com o CO TRATA TE. 

CLÁ U ULA NO A - DA OBRJGAÇÕE GERAI 

1. De, crú a CO TRATADA ob ervar. também, o eguinte: 

1.1 -
CO rRA I' 

expre amcnte proibida a cont ra tação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
TE durante a , igência de te Contrato; 

1 .2 - e:-..prc:. amentc proibida. a ciculação de publicidade acerca deste Contrato, ai o ·e hou er pré, ia 
autori,açào da dm in i tração do CO TRATA TE; e 

1.3 - , cdada a subcontratação de outra empre a para o fo rnec imento do produto objeto deste Contrato. 

LÁ LA DÉCIMA - 00 ACOMPAN HAMENTO E DA Fl CALIZAÇÀO 

1. 1 :. te contrato ')erá acompanhado e fi ca lizado por servidor designado para e se fim. representando o 
Cü rR r TE. perm itida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de in fo rmações perti nentes a e sa 
atribuição. 

2. 1\'.) dcci:.õc e providências que ultrapa sarem a competência do ervidor de igano para esse fi m de, erão er 
so licitada a Autoridade Competente do(a) CO T RATA TE, em tempo háb il para a adoção da med idas 
con, en ien te.., . 

3. ,\ CO~ 1 RAT DA de erá manter prepo to, ace ito pela Administração do CO TRATA TE, durante o período de 
, igê ncia do Contrato. para representá-la admini strativamente sempre que for necessário. 

L A LA DÉCIMA PRIM EIRA - DA ATE TAÇÃO 

1. ate tação da rawra com! pondente ao fornec imento do produto caberá ao Chefe~ er iço de 11110:-..arifado 

\ . O'\ ·11urTOR GONÇALO I DAL. N. CENTRO 



E lado do Cea rá 
GOVERNO MUNICIPAL DE M UCAMBO 

PREF EIT RAM ICIPAL DE MUCAMBO 

~

o;El1.~ 

t Fio/~ <"l 
l.) o 

R ca 

do CO TR TA TE. ou a outro ser idor designado para esse fim. 

CLÁ L'SULA DÉCIMA 'EGUNOA - DA DESPESA 

1. A despe a com o fornec imento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 
2016 Atividade 0501 .123061202.2.009 Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame 
De pe a Vinculada. Cla iticação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor 
de R 13 1 .400.00 . 

CLf\L'SL'LA OÉ IMA TERCEIRA - 00 PAGAMENTO 

1. CO TRATA DA deverá apresentar nota tisca 1 para I iqu idação e pagamento da despesa pelo CO TRATA TE. 
med ian te o rdem bancária cred itada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 1 O (dez) dias 
contado da apresentação do documentos junto a(o) CO TRATANTE. 

'.! . Para elei to de cada pagamento. a nota li ca l ou fatura deverá estar acompanhada das gu ias de comprovação da 
n:gularidade !iscai para com a eguridade oc ial ( 1 S ). a Fazenda Federal. E tad ual e Municipal do domicílio ou 
-,cdc dú CO TRAT DO e o FGT . em origi nal ou em rotocópia autent icada. 

3. O CO TRATA TE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação. os produtos fornecido 
não e tiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e ace itas. 

-1 . O CO TRATA TE poderá deduzir do mon tante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizaçõe 
de, idas pela CO TR T DA. no termo deste Contrato. 

5. '\cnhum pagamento erá cretuado à CO TRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
linan<.:ci ra. sem que is o gere direito à alteração dos preços, ou de compensação fi nance ira por atraso de pagamento. 

6. o caos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
para tant o. fica con encionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CO TRATA TE. emre a data 
cima rcl"erida e a corre pe ndente ao ele ri o pagamento da parcela, ser a eguinte: 

1: M = 1 x N x P 

Onde: 

EM = Encargo moratório : 

1 = 1 úmero de dia entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a er paga. 

1 = Índice de com pen ação financeira = 0,0001644, as im apurado: 

1 = (T ) 
365 

:\ V. CO'l TRLITOR C01 ÇALO VIDA L. N. CE1 TRO 



1 = (6 100) 
365 

1 = 0.000 16-1-1 

Estado do Cea rá 
GOVERNO MUNIClPAL DE MlJCAMBO 
PREFEIT RAM NICIPAL DE MUCAMBO 

rx = Pen:elllual da taxa anual = 6%. 

6.1 - compen ação financeira prevista nesta condição erá incluída em fatura a er apresentada 
po. teriormente. 

CLÁ LA DÉCIMA Q ARTA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. E te Contra to poderá ser alterado no casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja intere e da 
Adm inistração do CO TRATA TE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁ S LA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. 1 o intcrc e da Administração do CO TRATA TE, o valor inicial atualizado de te Contrato poderá er 
aumentado ou uprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65. parágrafos 1° 
e 2º. da Lei nº 8.666/93. 

2. A CO TRATADA fi ca obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que e 
lizerem nct:e sá rio . até o limite ora previ to, calculado sobre o valor a er contratado. 

3. Ncnhu m acrésci mo ou -uprcssão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, sa l o a upressõe resultante 
de acordo ce le brado entre as partes contratantes. 

CLÁ U ULA DÉC IM A SEXTA- DA PENALIDADE 

1. Pela inc:-..ec uçào total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações 
a:-.~umidas. a Admini tração do CO TRATA TE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CO TRATADA a 
, cgui nte::. sançôe : 

1.1 - advertência: 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no prazo de 15 (q uinze) di a corrido . contado da comunicação oficial ; 

1.3 - mu lta de 0.5% (c inco déc imo por cento) por di a de atraso e por ocorrência. até o máximo de 10% (dez 
por -:c 1Ho) obre L1 , alar total de te Contrato. quando a CO TRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CO TRAT TE. deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento pre, i tas no 
subitens 1. 7 e 1.8 da Cláusula étima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias. colllado da 
comunicação ofi cial; 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MlJCAMBO 
PREFEITURA M UN IC IPAL DE MUCAMBO 

1 A - multa de 0.3% (três déci mos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cen to) sobre o va lor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATA TE, atender parcia lmente à solici tação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos sub itens 
1. 7 e 1.8 da Cláusul a ét ima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
o lic ia 1: 

1.5 - suspen ão temporária de partic ipar em lic itação e impedimento de contratar com a Admin i tração do do 
(a) PREFEITURA MU ICIPAL DE MUCAMBO. por até 2 (do is) anos. 

2. Ficar imped ida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direi to pré, io da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
·eja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penal idade, a CONTRATADA que: 

2.1 - en ejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

2.2 - não manti,er a propo la. inju tificadamente; 

2.3 - comportar- e de modo inidôneo; 

2.-1 - fizer declaração falsa: 

2.5 - cometer fraude 1~ ca l: 

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

2. 7 - não ce lebrar o contrato; 

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame; 

2.9 - apre en1ar documentação falsa. 

3. Além das penalidades citada . a CONTRATADA fi cará suJe1ta, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
adastro de Fornecedore do CO TRATA TE e, no que couber, às dema is penalidades referidas no Capítulo IV da 

Lei n.º 8.666/93. 

-1 . Comprmado imped imento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CO TRATA TE. em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRA TA DA ficará isenta 
da · pena I idade menc ionada . 

5. As sanções de advertência e de im pedimento de licitar e contratar com a Ad ministração do CO TRATANTE, 
poderão er ap licadas à CO TRATADA juntamente com a de mu lta, descontando-a dos pagamentos a serem 
efe tuado . 

CLÁU ULA DÉCIMA SÉTIM A - DA RESCISÃO 

J. A ine:-.ecução tota l ou parcia l do Contrato enseja a ua rescisão. conforme di sposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93 . 

f\ V. CO. TRUTOU GONÇALO VIDAL, N, CENTRO 



Estado do Cea rá 
GOVERNO MUNI IPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MU ICIPAL DE MUCAMBO 

2. A n.'.-,1.:i fio do Contrato poderá ser: 

2.1 - determi nada por ato unilateral e escrito da Adm ini tração do CO TRATA TE, no casos enumerado 
nos inc i o I a XII e XV II do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trin ta) dia ; 

2.2 - amigá e l. por acordo entre a parte , reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
coll\cniêncin para a dmini tração do CO TRATA TE: 

2 .3 - j ud ic ia 1. no termos ela leg i lação vigente sobre a matéria. 

3. A rc~c: i ·ão ad mini trativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
1.:ompetente. 

3.1 - Os casos de re cisão con tratua l serão forma lmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
1.:ontraditório e a ampla dele a. 

CLÁ SULA DÉCIMA OITAVA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. E te Contrato fi ca vincul ado ao termos do Pregão nº 9/2016011901 ADM, cuja realização decorre da autorização 
do r(a). FRA CI CO MARQUES DE SOU A, e da proposta da CONTRATADA. 

LÁ SULA DÉCI MA NONA - DO FORO 

1. /\ que tõe decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
prnc:l..'..,.,ada · e julgada no Foro do Município de MUCAMBO, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
qur ·c.Ja. 

E. para firmeza e va lidade do que fo i pactuado. lavrou-se o presente Contrato em 3 (trê ) via de igual teor e forma . 
. ara que unam um ó ele ito. à quai , depois de lidas. são assinadas pelas repre entante das parte. 
Cü rRA TA TE e O TRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

MUCAMBO- CE, 12 de Fevereiro de 2016 

ECRETARIA MU ~PAL DE EDUCAÇÃO 
CN PJ(MF) ~3.793/0001-05 

CONTRATANTE 

RA IMU DO DE OU,NEPOMUCE 
C P.I 23.966.364/0001-26 

CO TRA rADO(A) 

O-ME 

A\'. CO'í ' T RUTOR GO ÇALO VIDAL, , CENTRO 

í' 



Te,;tcmunhn : 

1. --- --------

Estado do Cea rá 
GOVERNO MUNIC lPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA M UN ICIPAL OE M UCAMBO 

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

/} 
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,\V. CO T R TOR GO ÇALO IDAL, , CE1 T RO 



CONTRATO Nº ........... : 20160068 

E tado do Cea rá 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNI CIPAL DE MUCAMBO 

EXTRATO DE CONTRATO 

ORIGEM ..................... : PREGÃO 0 9/20 160 1190IADM 

CONTRATANTE ........ : FU DO MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

CONTRATADA(O) ..... : RAIM UN DO DE OUSA EPOMUCE O-ME 

OBJETO ... ................... : Aqui sição de gêneros ali mentícios perecíveis para o Hospital Municipal. Atenção Básica e 
Programa de Alimentação Esco lar do município de Mucambo 

VALOR TOTAL ................ : R$ 13 I .400,00 (cento e trinta e um mil. quatrocentos rea is) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : Exercíc io 20 16 Atividade 050 l . 123061202.2.009 Manutenção do Programa 
para Oferta de Me renda Escolar/EFundame Despesa Vincu lada, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
Consumo. Subelemento 3.3.90.30.07, no va lor de R$ 13 I .400.00 

lGÊNCIA ......... .......... : 12 de Fevere iro de 2016 a 3 Ide Dezembro de 2016 

DATA DA A INATURA ......... : 12 de Fevereiro de 20 16 

) 



E tad o do Cea rá 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA M IC IPAL DE M UCAMBO 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRA TO DE CONTRA TO 

-
Certi íico para os de ido íin . que 

Mun icipal idade o extrato referente ao contrato nº 
EDUCAÇÃO - FME e R IMU DO DE OU A 
moda lidade PREGÃO. nº 9/2016011901 ADM. 

foi publicado no quadro de a iso e publicações dessa 
20 160068. firmado entre a FU DO MU ICIPAL DE 
EPOM UCE O-M E. referente ao processo licitatório na 

\\' . . O\ T IHTOR GO\ Ç \ LO \ 'ID.\I,. \ . CE'\TRO 


