
E tado do Cea r ~• 
GOVERNO M IC IPAL OE M CAM BO 
PREFEITURA M NICIPAL OE M CAM BO 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CO TRATO 

O Municíp io de MUCAMBO. atrmé do F DO MU ICIP L DE A . DE - FM . com oca 
FRA CILE E MARIA ILVA DE AZEVEDO para a sinatura do contraio decorrente da lic itação na modalidade 
PREGÃO. nº 9/20 16011901ADM. 

Cumpre-no informar que a de atenção inju 1iíicada acarretará as ançõe pre, i la em lei. 

endo o que de momento e no apre enta. ub cre, emo-no com apreço. 

Comi são de Licitação 
Pregoeiro 

2016 
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E tado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT l{A M IC IPAL DE M CAM BO 

CONTRA TO N" 20160069 

\ ">I ( RI: r RIA M IC IPAL DE SAÚDE. ne te ato denominado CO TRATA TE. com sede na , . co1ht. 
l il1111;a ln ida 1. inscrito no C PJ (M F) sob o nº 1 1 .4 13 .562/000 1-83, representado pelo(a) r.(a) LETÍC IA R l:ICI I L:L 
1)()\ ·,'\ '\ ro ·. GE TORA. po11ador do CPF nº 717.947.000-72, residente na Rua Ba lbino. 385. Apartamento 103. 
e de muro lado a firma FRA CILE E MARIA ILVA DE AZEVEDO., inscrita no C PJ ( lF) ob o nº CPF 
501 .385.373-72. e tabelecida à Rua Lourenço Pereira. 129, Cen tro. Mucambo-CE. CEP 62170-000. dora,a111c 
Jennminada :.implc. mente CO TRATADA. neste ato repre entada pelo r.(a) FRA CILE E 1 RIA . 11.VA DF 
.-\/L \ ' l ·. DO. residente na Rua Lourenço Pereira. 129, Centro, Mucambo-CE, CEP 62 170-000. portador do(a) CPI· 
50 l . .1 85.3 73-T:.. tem en tre ,;i _justo e avençado. e celebram o presente ln trumento. do qual são pa11e. integrante-. n 
1 ditai du Pregão n'' 9/10160 11901 ADM e a proposta apresentada pela CO TRATADA. sujeitando-se 
l O'\ 1 R,\ 1 A I r i: e CO TRATADA às normas discip linares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93. mediame a 
l'. lúu ula que e ·cguem: 

CLÁLI: LA PR IMEIRA - DO OBJETO 

1. O prc:,e111e Cl1111rato tem como objeto Aquisição de gênero alimentícios perecívei para o l lo pital Municipal. 
.\tcnç,1u Básica e Programas de A limentação Escolar do município de Mucambo 
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CL . t; ' ULA EG NDA- DO VALOR DO CONTRATO 

OlJANTt 01\DE 

300, 00 
900,00 

"º·ºº l.200.00 
1.000,00 . 

~ . 
1.so~.00 

~ºº·ºº J.~00,00 

6~•.1, 
450, 00 
750,00 
ôOO. 00 
750,00 
300, 00 
900, 0 

VALOR \:NI TARJO V..J.OR T\lTIL 

5,000 
•• 000 
5,000 

2.0 

8.000 

~-ººº B,000 

1. O , alor de:.te contrato, é de R$ 159.150,00 (cento e cinquenta e nove mil , cento e cinquenta reais) . 

.., (h quantitati\llS indicados na Plani lha de Formação de Preços con tant1.: da propo-w apresentada pela 

\ , ·. co, sTIUTOR GO;\Ç/\ 1.0 \ ' li) \I.. · , . n :.-.:nw 



E ta do do ca rã 
GOVER O MU ICIPAL OE MUCAMBO 
PREFEIT RA M UNIC IPAL OE M CAM BO 

l'O 'TR/\ l'A D no Pregão 9/201601 1901 ADM ão meramente e timativo , não acarretando à Administração do 
CO ·1 R rA I E qualquer obrigação quanto a ua execução ou pagamento. 

CLÁ SL LA T ERCEIRA - 00 AM PARO LEGAL 

1. t\ l.nra tura do pre ente ontrato decorre da realização do Pregão nº 9/2016011901Al) 1. rcal i1..ad11 ClHll 

fundaml!nto na Lei nº 10.510. de 17 de j ulho de 2002, na Lei nº 8.666/93e na demai norma , ige111c . 

C L . L'SULA Q ARTA - DA EXECUÇÃO DO CO TRATO 

1 .\ c,ceução dl! te Contrato. bem como os casos nele omi o regular- e-ão pelas cláu ula contratuais e pckl 
precei to ... (.k direito público. aplicando- e- lhes, supleti amente, os princípios da Teoria Geral do Contrato e a 

lhpn-,içôcs de direito privado. na fo rma do a rtigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inci o li do artigo 55 do 
111c::,1110 diploma lega 1. 

CLÁL'SL'LA Q UINT A - D IGÊNCIA E DA EFI CÁCIA 

1. O pra10 de , ig~ncia de · tc Contrato cerá inicio em 12 de Fe ereiro de 2016 extinguindo- e em J I de DcLembro de 
~016. com ,alidade e eficácia legal após a publicação do eu extrato, tendo inicio e vencimento cm dia de c:-..pcdicntc. 
d1.·, endu-::.e c,cluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁLSL'LASEXTA-00 E CARGO DO ONTRATA TE 

1. Caben, ao CO, TR T T E: 

1.1 - permitir ace o dos empregado da CO TRATADA às dependências do CO TRATA TI.:. para a 
cnt rl!ga dl) produto : 

1.2 - impedir que terceiro. forneçam o produto objeto de te ontrato: 

1.3 - pre tar as informaçõe e o esc lareci mento que ,cnham a er ·o licitado pelo · empregado::. tia 
lo, 1 RI\ 1 DA : 

1 A . de, oh er o produto que não apre entarem condições de serem con um ido : 

1.5 - ,;olici tar a troca do produto devolvidos mediante comunicação a er feita pelo en iço de 
,\ lmn.,ari lado: 

1.6 - olici tar. por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo en iço de Almoxarifado. n 
i"nrm:c ime nto do produto objeto deste Contrato: 

1.7 - comunicar à CO TRATADA. qualquer irregularidade no fornecimento dos produto e interromper 

11nediata111ente o forneci mento. e ror oca ·o. 

\ \ º. < O'\STRl rüR GO~< •\ LO \ ' IO L. · '\ . CEYI IW 



E ·tado tio Cea rá 
GOVERNO MUNICIPAL OE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCA MBO 

CLÁ S LA ÉTIMA- DO ENCARG O DA CONTRATADA 

I . Cabcn1àCO TRATADA: 

1.1 - n: pondcr. cm re lação ao eus empregado • por toda a de pe a decorrente dos sen iços. tai corno: 

a) ·al.írio ·: 

b) seguro de ac idente ; 

c) taxa , impo tos e contribu ições; 

d) indcnizaçõc : 

e) \ale -rereiçào: 

1) \ale -transporte: e 

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

1.2 - manter os seus empregado ujeitos à norma di cip linares do CONTRATA TE. porém em qualqui.:r 
\ Ín\ ulo empregatício com o órgão: 

1.3 - manter. ainda. o eu empregados identificado por crachá. quando em trabalho. cle\,endo ubstituir 
i111ediatan1cnte qualquer um dele que eja considerado inconven iente à boa ordem e às norma disciplinares d ll 

CON rn TA1 TE: 

1.-1 - rc peitar a norma e procedimentos de contro le e ace o à dependência do CO TRATA TE: 

1.5 - responder pelo danos cau ado diretamente à Administração do CO TRATA TE ou a terceiro~. 
d1.:cl1rr1.:nte~ de ua culpa ou dolo, durante o fornec imento do produto, não exc luindo ou rcduL.inclo e-.-,a 
·e-.p1111 ,abil idade a li calizaçào ou o acompanhamento pelo CONTRATA TE: 

1.6 - re~ponder. ainda, por quai quer danos causados diretamente a ben de propriedade <lo 
CO íR 1 A TE. quando e es tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornec imento do produto: 

1. 7 - efetuar a entrega do produto objeto da Au torização de Fornecimento, de acordo com a nece ~idade e l' 
interc!-,,e do CO I rRAT TE. no prazo de 3 (três) dia üters após o recebimento da Autorização de Forncc:i rni.:1llu 
e,pcdida pelo do . er\,iço de Almoxarifado: 

1.8 - efetuar a troca do produtos con iderados em condições de consumo. no prazo má. imo de 2-1 (vinte e 
quat ni) horas. contadas do recebimento da comun icaçiio exped ida pelo er iço de A lmoxari làdo: 

1.9 - comunicar ao eniço de Almoxar ifado do CO T RATA TE. por escrito. qualquer anormalidade de 
l.'.arúter urgi.:11te i.: presta r o e clarccimento que julgar neces ário: e 

1.1 O - a obrigação de manter-se. durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com a obrigaçõ.: 

\ \ . C'O;\ 'TIUITOI< GO'-ÇA LO VIDA 1.. SN, CENTRO 



E tado do Cean\ 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFE ITU RA M UN ICIPAL DE MUCAMBO 

assumidas. toda a condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/201601 1901 A DM . 

CL -\ llSllLA OITAVA - DAS OBRI GAÇÕE OCIAJS, COMERCIAI E FISCAi 

1. 1\ CO TRATADA caberá. a inda: 

1. 1 - assumir a responsa bi lidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais pre istos 11a 
lq1.i lação oc ial e trabalhi ta em vigor, obrigando-se a sa ldá- los na época própria. vez que os eus empregado não 
111antcr,10 nenhum, ínculo empregatício com o CONT RATA TE; 

1.2 - a:.sumir. também. a re ponsab ilidade por toda as providências e obrigaçõe e tabelec ida na legislação 
1::..pccilic..i de acidente de trabalho. quando. em ocorrência da e pécie, forem vítimas o eu empregado quando do 
fornecimen to do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CO TRATA TE: 

1.3 - assumir todo os encargo de possível demanda traba lhista. ci il ou penal. relacionada ao fo rnecimento 
do produt o. orig inariamente ou vincul ada por prevenção. conexão ou continência: e 

1.~ - assu mir. ai nda. a responsabil idade pelo · encargo lisca is e comerciai re ·ultan te da adjudicação deste 
ClHllra10. 

2. ,\ inadi mplência da CO TRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos no item anterior. não tran f1:rc a 
rcspon ab ilidade por eu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto de te 
Cúntratú. razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade. ativa ou 
pn:..si , a. para com o CO T RATA TE. 

CLÁ SULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. De, er~ a CO T RATA DA ob erva r. também, o seguinte: 

1. 1 - cxpre samcnte proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoa l do 
·o 1T R/\T/\ T E durante a , igência de te Contrato: 

1.2 - e.\pre amente proibida. a veiculação de pub licidade acerca deste Contrato. sa l o se holl\ er pré, ia 
au tori1.ação da dmini tração do CO TRATANTE: e 

1.3 - , edada a subcontratação de outra empresa para o fo rnecimento do produto objeto deste Contrato. 

CLÁU LA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCA LIZAÇÃO 

1. Este contrato erá acompan hado e fisca lizado por servidor designado para e se fim . representand o o 
CU TRAT I T E. permitida a contratação de tercei ros para as isti- lo e subsidiá- lo de in formações penincmes a cs-;a 
atribuil,'.ün. 

2. A:.. dcci õc e providências que ullrapas arem a competência do servidor desigano para esse fim de,erào_ ser 
... nlici tadu a utoridacle Competente do(a) CO TRATANTE. em tempo hábil para a adoção das metl1dns 

1\ \' . CO/\STll TOll GONÇALO YIDAL, N. CENTIW 



con,cnicmc . 

Es1;1do do Cea rú 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA I U IC IPAL OE M UCAMBO 

' · \ C01\ rn,, 1 AD de, erà mant er preposto. acei to pela Administração do CONTRATA TE. durante o período de 
'ig0111:iu clu Con trmo. para rcpresemá-la admini strati, amente ernpre que fornece ário. 

CLUÁ ULA DÉCIMA PRI MEIRA - DA ATESTAÇÃO 

1. A atestação das fatu ras co rre pondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do en iço de Almo,aril"Hdll 
tl\1 CO. rn. 1 /\ . TE. ou a outro sen idor designadl) para e e li m. 

CL,.\L1 'ULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DE PESA 

1. despe a com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exerckio 
~016 At i,idadc 0601.10302 1007.2.030 Manutenção das Ações de Média e Al ta Complexidade Amb/l lo. f)i ta la r 
( \ 1 C'FAEC). Cla iti cação econômica 3.3 .90 .30.00 Material de Consumo, ubelernento J .3.90.30.07. no valor de R 
<:; 159. 150.00 . 

CLÁ S LA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

1. A CO TRATADA de erá apre entar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CO TRA"I ANTI-:. 
rm:d iante ordem bancá ria crcd itada em contn corrente ou cheque 110111 i11 n 1 ap fornecedor 110 prazo de I O (dei) J ía:
nlntado~ da aprcentação do · documento j unto a(o) CO ·1 RATA TE. 

~- Para i:li: ito de cada pagamento, a nota li scal ou fa tura deverá estar acompanhada da guias de compro, ação Ja 
regularidade ti ·ca l para com a Seguridade Soc ial ( INSS), a Fazenda Federa l, Estadual e Municipa l do domi c ilio nu 
,;cdc do CO TRATADO e o FGTS. em origi nal ou em fotocópia autenticada. 

3 . OCO 'TRATA TE re erva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da ate tação. o produtos fornecidos 
11àu csti, en:m em perfeitas cond ições de consumo ou em desacordo com as especificações apre entada e acei tas. 

-1 . O CO ·1 RATA TE poderá deduzir do montante a pagar os va lore correspondentes a mu lta ou indenizaçõe 
tb ida pe la CO TRATADA. nos termos deste Contrato. 

5. :--..cn hum pagamento erá efetuado à CONTRA TA DA enquanto pendente de I iquidação qualquer obrigação 
li11 a11ceira. em que i o gere di re ito à a lte ração do preços. ou de compensação finance ira por a traso de pagamento. 

6. '\!ll'> .:a . os de c, cntuais atra o~ ele pagam e mo. desde que a CO TRATA DA não tenha concorrido Je alguma forma 
para t:tfll\). lica 1.:011\ e 11cio11ado que a taxa de com pen ação fin ancei ra dev ida pe lo CONTRA TA TE. entre a data 
acima referida e a corre pondente ao efet ivo paga mento da parcela, ser a seguinte: 

l. \l = l "NxV P 

( )ndc: 

I .M = 1:.ncargos moratório ; 

AV. O/\ TRUTOlt c; ON('-\ LO IOAL. SN. CENTIW 



Es tado do Ceará 
GOVERNO MUNI CIPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT URA M NICI PAL DE M UCAMBO 

1\ = '\'úmero de dia entre a data previ La pa ra o pagamemo e a do efetivo pagamen to; 

\ P = alnr da parcela a er paga. 

lndicc de rnmpensaçào fi nance ira= 0,0001644, as im apurado: 

1 = ( rx) 
365 

1= (6/100) 
3ú5 

1 = 0.00016-l-l 

T ' = Percentual da taxa anual = 6%. 

6. 1 - A com pen ação financei ra prevista ne ta condição será incluída em fatura a er apre entada 
pnslerionncn te. 

CL\rSULA DÉCIMA QUARTA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este Contrato poderá ser a lterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 , de de que haja incc::res e da 
Admi nistração do CO TRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CL,..\ USU LA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO O PRES ÃO 

1. '\l) i11te1"t.·s,e da dmin isLração do CO TRATA TE, o va lor inicial atualizado de te Contrato poderá -.l'r 
m1111c11uido ou suprimido até o limite de 25% (v inte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65 , parágralu:, I'' 
1.: 2''. da Lei n'' 8.666/93. 

2. A CO TRATADA fica obri gada a aceitar nas mesmas condições lic itada os acre e rmo ou upres õc que :.e 
li1...:rcm ncces ários. até o limite ora prev isto, calculado sobre o va lor a ser comrarado. 

3. \;cnhum ac réscimo ou upressão poderá exceder o limite estabe lecido nesta cláusula. salvo a upres ões resultante 
de acordo cclebrauo ent re a parte contratante . 

CLÁ ULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADE 

1. Pela inc.\ecuçào total ou parcia l deste Con trato. ou pe lo descumprimento dos prazo e demais obrigaçõe 
a-,:.urnida . a dmini ·tração do CONTRATANTE poderá. garantida a prév ia de fesa. ap li car à CO, TRATA DA a· 
... eguintc:. ançõcs: 

1 . 1 - ad'vcrtência: 

A, ·. CO~STIUJTOR co, r \ l.0 \ ' IOAL. i\. CENTRO 



b,1atlo tio Cca .-.·, 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT RAM IC IPAL DE M CAMBO 

1.2 - multa d1: 10°0 (dl:L por 1:e11to) obre o ,alor total deste Contrato, no ca o de incxecuçào total. rewlhida 
llll pra1l1 de 15 (quinze) dia corrido ·. contado da comunicação oficial: 

1.J - multa de 0.5% (c inco décimo por cento) por dia de atra o e por ocorrência. até o má:\imo de I O~o (dei 
por cento) obre o , alar tota l deste Contrato. quando a CO TRATADA, injustificadamente ou por 111otiH1 não aceito 
pdo COYíRA 11\ TE. deixar de atender totalmente à ·olicitação ou à Autorização de Fornecimento pre, istas 1Hh 

,uhitl.'.1h 1.7 e 1.8 da Clâu ula étima dc ·tc Contrato. reco lhida no praLO mhimo de 15 (qui11Lc} dias. contado Ja 
cn111 un1caçàn olicial: 

1.-t - multa de 0.3% (três décimo por cento) por dia de atra o e por ocorrência. até o mâximo de 10% (dei 
por cc1110) sobre o ,alor total deste Contrato. quando a CO TRATADA, inju tificadamente ou por moti, o não ace ito 
pelo CO IR T TE. atender parcialmente à olicitação ou à Autorização de Fornec imento pre istas no subitens 
1. - e 1.8 da Clâu ula étima de te Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (q uinze) dias. contado da comunicação 
olicial: 

1.5 - '>LI pensão temporária de participar ern lic itação e impedimemo de contratar com a d111inistraçào. por 
.itc 2 (doí,) a1Hh. 

2. 1-icar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública. pelo prazo de até 5 (cinco) ano ·. garantido \l 
direi to prl'.·, io da ci tação e da ampla deresa. enquan to perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
-.cja pro mm ida a reabi I itaçào pera me a própria autoridade que aplicou a penal idade. a C01 T RATA D que: 

2.1 - en-.ejar o retardamento da execução do objeto de te Contrato: 

2 2 - nà\, nwnti,er a proposta. inju tificadarnente: 

2.3 - comportar- e de modo inidôneo: 

2.-t - fiLer declaração fal a: 

2.5 - cometer fraude fiscal: 

2.6 - falhar ou fraudar na execução do ontrato: 

2.7 - não celebrar o con trato: 

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame: 

2.9 - apresentar documentação fa lsa. 

, . \lem tias penalidade citadas, a CO TRATADA ficará suJe1ta, ainda, ao cancelamento de ua in crição no 
l ad:hlrll de l'ornecedore do CO íRATA TE e. no que couber, às demai penalidade rererida no Capitulo I da 

1 ci 11 .'' 8.666 93 . 

-t. Cnmprtl\ado impedimen to ou reconhecida fo rça maior. de, idamente ju ti ficado e aceito pela dmin_is traçàti dn 
l"()\. 1 Rt\ I t\ \. 11 . em relação a um do evento arrolado-. no item 2 dc · ta Clâu ·ula. a CO:-S. IRA I f\l)A l 1cara ,..,cnta 

da:. pena I idade 111cnc ionada!>. 

,\\ . co, -nu T(>lt c:o, < \LO \IIDAL. · , . E!\ rno 



Estado do Ceará 
GOVERNO M ICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT RAM N IC IPAL DE M CAM BO 

5. A:. :,a11ções de ad ,cnê11cia e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CO TRATA TE. 
p1,dcrào ser apli cada à CO T RATADA 1·untame11te com a de multa descontando-a dos paoamenLo a ·crem . , e 
cktuado:.. 

CLÁ S LA DÉCIMA ÉTIMA - DA RESCISÃO 

1. A ine.xecução tota l ou parcia l do Contrato enseja a ua rc c i ão, conforme disposto no ariigo 77 a 80 da Lei n'' 
8.666/93 . 

.., \ 1°1..''>ti .1o d() Contra to poderá ser: 

~. I - tktcrmi nada por ato unilateral e escrito da Ad mini stração do CO TRAT Tl, 110 · ca o c11umcrad()-, 
m1s im:i:.o:. 1 a XII e XV II do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) d ia : 

2.2 - am igável, po r acordo emre as parte , reduzida a termo no processo da licitação. desde que haja 
c.:1rn, c11iê11cia para a dmini ·tração do CO TRAT TE: 

2.3 -judicial. 110s termo da kgi lação vigente obre a matéria. 

3. /\ re ci ão adm i n i trat iva ou amigáve l deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
c.:ompctentc. 

3.1 - O ca o de re ci. ão contra tua l erào làrmalmeme moti vado no auto do proce o. a egurado o 
C.:(llltradi tório e a ampla de le sa. 

CL1-\L'SLILA DÉCIMA OITAVA- DA VINCULAÇÃO AO EDJTAL E À PROPO TA DA CONTRATADA 

1. E. te Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/20 16011901 ADM, cuja realização decorre da autori zação 
do · r(a). LETÍCIA REICHEL DO A TO . e da proposta da CONTRATADA. 

C LÁL'SULA DÉC IMA NONA - DO FORO 

1 .. \ " qucstôc<; th.:corrcntcs da execução deste In strumento. que não pos am er dirimidas adm in istrat i \ an11.:ntc. ,cr:iti 
prrn:c:-:.ada:. e ju lgadas no f=oro do Município de MU AM BO, com exc lusão de qualquer outro por mai s pri\ ill:giadu 
que cja. 

1.. para lirn1t!1a e \alidadc do que fo i pactuado, laHou-se o presente Contrato em 3 (trcs) via de igual teor e forma. 
para que surtam um só creito. à qua is. depoi · de I ida , são ass inadas pela repre entallle das parte. 
CON I RAT NTE e CO TRATADA. e pelas testemunha abaixo. 

MUCAMBO - CE. 12 de Fevereiro de 20 16 

\\'. ("0'\STIH TOI{ c;o,ç \l ,O \ IDAI. . . '· CE~TRO 



E 1auo uo Cea rá 
GOVERNO MUNIC IPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MU ICIPAL DE MUCAMBO 

ECRETARIA f;JIPAL DE AÚDE 
CNPJ(MF) l l.413.562/0001-83 

CO TRATA TE 

<Í · /1 &/'tYAcd>-y-...,{ ~l-., .. ~ t -t;.«,/ ,4//Ç~ ..5. /!;5 

1 ~ ... 11.·111 u11ha~: 

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

FRA CILE E MARIA ILVA DE AZEVEDO 
CPF 501 .3 85.373-72 
CO TRATADO(A) 

\\ .("0"\STIU r<mc;O"\ (' \l.()\ '11)\1.. S"\. E"\"l"IW 



E lado do Cea rá 
GOVERNO MU lCIP L DE MUCAMBO 
PREFEIT RAM IC IPAL DE M CA 1BO 

EXTRATO OE CONTRATO 

CO 'TRATO º ........... : 20160069 

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

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

CONTRATAOA(O) ..... : FRA CILE E MARIA ILVA DE AZEVEDO 

OBJETO ...................... : Aqui ição de gênero alimentícios perecíveis para o Ho pital lunicipal. Atenção Bá ica e 
Programa de Alimentação E colar do município de Mucambo 

VALOR TOTAL ................ : R$ 159. 150.00 (cemo e cinquenta e nove mil. cento e cinquenta reai ) 

PROGRAMA OE TRABALHO ....... : Exercício 20 16 Atividade 0601.103021007.2.030 Manutenção das Açõe de 
Média e Alta Complexidade Amb/Hospita lar ( IAC/FAEC). Clas ificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
Con umo. ubelemento 3.3.90.30.07, no ator de R$ 159.150.00 

WIGÊNClA ................... : 12 de Fevereiro de 2016 a 3 1 de Dezembro de 2016 

DATA DA A INA T RA ......... : 12 de Fevereiro de 20 16 

,\ \'. º ' · rRl 'TOn GO:\"Ç \LO\ IOAI.. . " · n :,TIW 



E tado do Cca rã 
GOVERNO MU IClPAL D E MUCAMBO 

PREFEIT RAM IC IPAL DE MUCAMBO 

CERTIDÃO OE AFLXAÇÀO DO EXTRA TO OE CONTRA TO 

Certifico para os devidos fins, que fo i publicado no quadro de aviso e publ icações dessa 
Municipalidade o extrato referente ao contrato nº 20 160069. firmado entre a FUN DO MUNICIPAL DE SA ÚDE -
FM e FRANCILE E MARIA SILVA DE AZEVEDO. referente ao proces o licitatório na modalidade PREGÃO, nº 
9/2016011 901 ADM . 

\ \'. CON TRUTOR GO'iÇ \LO \ '10 \L, 'i. CENTRO 


