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o MUNICIPIO DE lUlU/DA! estabeleddo na PracaAbílio Pereira, CentroI lUIU/BA, CNPJ/MF
n° ~6.4:t6.158/0001-87, neste ato r':0reS€'1tildo por seu Prefeito, Sr. Reinaldo Barbosa de
Góes, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nO. 04923403-07, inscrito no
CPF(MF) sob o nO. 608.929435-72, residente e domiciliado nesta cidade de IUIU(BA),
doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro, a Pessoa Jurídica/pessoa física
MAGAZINE PALMAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21.014.140/0001-99, com sede
na Avenidél Castro Alves, 513. Centro Palmas de Monte Alto/SA, CEP 46.460-000, doravante
denominada Contratado(at representada pelo Sr. Raimundo Nonato Pires MagalhãesJuníof,
inscrito no CPF798.040.555-20, RG09.888.936-22 (SSP/BA)abaixo assinado, celebram entre si
o presente Contrato para contratação Pessoa Jurídica para Fornecimento de MÓVEIS
DE ESCRITÓRIOS E EQUIPAMEN1'OS, destinados a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura conforme especificaçõescontidas no Anexo I do Edital de Pregão nO 014/2018,
constante do Processo 060/2018, em conformidade com a lei N° 10.520/02, e com a lei N.o
8.666/93, e demais legislaçõesvigentes e as cláusulasa seguir enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a. contratação de Pessoa Jurídica p_ara
Fornecimento de MOVEIS DE ESCRITORIOS E EQUIPAMENTOS, destinados a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme detalhamento no ANEXO I _
Planilha de Quantitativos e Valores que integrará este instrumento.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré-
estabelecidas no Processo Licitatório nO 060/2018 - Pregão Presencial nO 014/2018, cujas
quantidades serão deduzidas do pacto, conforme Planilha de quantidades e valores dos itens
do fornecedor; sendo que casos omissos serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas
alterações, lei 10.520/2002 e legislação Municipalque disciplina o PregãoPresencial.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 164 (cento e sessenta e
quatro) dias, tendo início em 20/07/2018 e findando em 31/12/2018, podendo ser
prorrogado através de termo aditivo, observada a legislaçãovigente.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor global do presente acordo é de R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos
reais), onde o pagamento efetivar-se-á, após a entrega dos objetos, com posterior atesto pelo
Departamento de Compras e parceria com a SEDUC.O Departamento de Compras, órgão
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qerenciador dos abastecimentos, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação dos
abastecimentos após entrega da Nota Fiscal.Após os procedimentos, a municipalidade terá um
prazo de até 20 (vinte) dias (Ireis. ~or'tados a partir da expedição da nota fiscal, de acordo
com as esoecftcacões para realizar o pagamento.

Parágrafo Único, Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que a contratada tome as providências necessáriasà sua correção, Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regu!3rizi3ção da situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2018, obedecendo à Classificação Orçamentária
abaixo, cujas classificações serão apostiladas em 2019 conforme sua correspondência em
sintonia com o PPA:

DOTACÕES ORCAMENTÁRlt\S:

t ~~~~~ªe-----_=r~~~~4E~~~:;~~~~b~ED;o~~~~~;~E~T~~EDUC ......,

i ---------_uº?~_g_~~IÃºDASAÇÕESDQ,SRECUR~ºS DE PRECATÓRIOS - FUNDEF
~l~mento :.~quisjção_.J 4.4.~~º_:..~?:':_QQ~ºº00..9gQYrp_AME~TOE M.ATERlAL PERMANENTE

cLÁUSULA SEXTA· DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, ooriça-se a CONTRATADAa envidar todo o
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainda a;

6.1.1. direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ónus adicionais
de qualquer natureza ao CONTRATANTE;

6.1.2. observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de MÓVEIS DE
ESCRITÓRIOS E EQUIPAlvJENTOS, sempre que solicitado, os documentos que
comprovem a procedência dos produtos;

6.1.3. manter estoque regular de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS E EQUIPAMENTOS, de
modo a poder atender de imediato as solicitações do Município de IUIÚ/BA;

6.1.4. ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação
ou interrupção e ou demora no fornecimento do material adquirido, exceto quando isso
ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito horas), após a sua ocorrência; ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CIRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA113:;018 - Vi:~:t:!ad~ao Pre!ei

I
I .p~gína 2

.



PREF~EITUR,t\ MUNI(:IP.ALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE lUlU
ESTADO DA BAHIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIU IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E-mail: pmiuíugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROG. ADM 060/2018· P. PRESENCIAL 014/2018
CTRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA113/2018

6.1.5. responsabilizar-se por eventuais multas muruopars, estaduais e federais
decorrentes de faltas por ela cometidas na execuçãodo Contrato;

6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança
necessáriosà execução do objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento
das normas e medidasde :;egurançD;

•
6.:.7. cumprir todas as cbrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária,
incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designado para a realizaçãodo fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE
qualquer vínculo empregatfcío;

6.1.8. fornecer MÓVEIS DE ESCRITÓRIOSE EQUIPAMENTOSde acordo com os
aspectos qualitativos e ouantítattvos consoantes a legislação pertinente, mantendo
durante toda a execuçãodo Contrato, todas as condiçõesde habilitação e qualificação
exqídas neste procedimento ücitatórío, em compatibilidade com as obrigações
assumidas;

6.1.9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou
patrimonial ao CONTRATANTE, .:JU ainda a terceiros, na execução do fornecimento
objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidadepelo
fato de haver fiscalizaçãoou acompanhamentopelo CONTRATANTE; .

6.1.10. 1'v1anterdurante toda a execução do Contrato compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação,
exigidas na licitação.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE,durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

7.1.1. autorizar o fornecimento de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOSE EQUIPAMENTOS,
mediante Ordem de Fornecimento, cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas
notas fiscais, para efeito de conferênciae pagamento;

7.1.2. fiscalizar a execuçãodo Contrato objetívando a qualidade desejada;

7.1.3. dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu
correto cumprimento;

7.1.4. prestar as informações e os esclarecimentosatinentes ao objeto, que venham
ser solicitados pela CONTRATADA;
~--_.__ ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dir~tcti5 de L:,c~tações e Contrates

VlqênC13 20:01;201.8 á 31jl~i201~
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7.1.5. O Município de IUIÚ/BA poderá solicitar àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACONTRATADA, análise do produto
entregue, sempre que :) mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Órgão
CONTRt\TANTE;

7.1.6. verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas
correspondemao CO:íSLiíi1,) resí ocorrido,

7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidasno contrato;

• cLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADAserá feita através
Departamento de Cornp.as e Gestão de Contratos ou através de agentes por ela
indicados, 05 quais poderão, junto à CONTRATADA,solicitar a correção de eventuais
falhas ou irregularidades que forem verificadas e que, não sendo sanadas, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, serão objeto de comunicaçãooficial à CONTRATADApara
fins de aplicaçãodas penê,';dadesprevistas neste Contrato;

8.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÀ FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

L Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as previdências necessárias ao bom andamento deste
contrato;

II. Verificar a conformldad~ da execuçãocontratual com as normas especificadase se
os procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos
serviços;

UI. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadascom a execuçãodo
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.

8.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidadescontratuais.

cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO

9.1. O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser feito de acordo com as
necessidadesdo CONTRATANTE,ou seja, de forma imediata;

9.2. A CONTRATADAsomente pooerá fornecer o produto desde que previamente
autorizados pelo Setor de Comprasdeste Município;
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cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OJBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 7G, da Lei nO8.666/93, com alterações
posteríoros. mediante recibo, c Or:d8to da presente licitaçãoserá recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imed':tamente depois de fornecidos os produtos, para
efeito de posterior verlÇi:ação da conformidade do produto entregue com a
especificaçãopretendida;

1:1,1 2. I)r!finitivamente; ap':s a _',,:ificaç[io d~ qraüdede e quantidade dos produtos
e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para
paçernento:

10.2. O objeto fornecido Em dEsacordo com o estipulado neste instrumento
convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente,
conforme o caso;

CLÁUSUL!\ DÉCIMA PRIMEIRA .. DOS RfAJ'JSTES

LU.. Não haverá reajustes de creços, sendo. porém repassados os aumentos ou
reduções de preços conforme oscilação da inflação quando estes atingir patamares
elevados. e devidamente comprovandoque incidiu diretamente no produto.

11.1.1. Quando ocorrer reajustes, a CONTRATADA deverá requerer expressamente
junto ao Setor de Licitação, anexando ao requerimento documento comprobatório do
índice, valendo o reajuste ao contrato a partir de protocolo de documento. Da mesma
forma, em havendo redução no preço, a CONTRATADA deverá conceder uma
redução no preço do produto fornecido na mesma proporção;

11.2. A substituição de fornecedores de MÓVEISDE ESCRITÓRIOSE EQUIPAMENTOS,
da licitante vencedora por outro, não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegadacomo
razão para o aumento dos preços pactuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA lN EXECUÇÃO E RESCISÃO

12,1. A rescisãocontratual pode s;~~,

12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93, com as
alterações posteriores;

12.1.2. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório
desde que haja conveniênciado CONTRATANTE;

Página 5
t



PREFEIIURi\ lVIUNICIPAL DE lUlU
ESTi\DO DA BAHIA IUI ........~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E-mail: omiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

[?go~.ADM 06012018 - P. PRESENCIAL 01412018
CTR 113/2018zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12.2. A. inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão pelo
CONTRATANTE, com as consequências prevístas na CláusulaSétima;

12.3. Constituem motivos para rescisãoos previstos no art. 78 da Lei acima citada;

12.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVI do art. 78 da Lei acima
referida, sem que haja Cl,IDa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovado:" quando os houver sofrido;

•
12.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as
consequêncías previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nO8.666/93
com alterações posteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida,
em cecorrêncía da licita;ão e rescindir este Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, ficando asseguradoo contraditório e o direito de
defesa. quando:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando
ela for atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua
capacidadeeconôrníca e financeira;

b) a CONTRATADA for (·:!daracld inidôr.ea ou punida com proibição de licitar~ou
contratar com qualquer órgão da AdministraçãoPública;

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade
da adjudicação.

12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA
oferecer garantias que sejam consideradasadequadase suficientes para o satisfatório
cumprimento das obriqaçôec por e12; assumidas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos
termos da Lei Federal nO8.666/1993, com alterações posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA
às penalidades previstas no art, 7° da lei Federal nO10.520/2002 e no art. 86 da lei
FederalnO8.666/1993 e alteraçõesposteriores! na seguinte conformidade;
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I - Advertência;

II-Multa;

IE . Suspensãotemporárt; de pai~ic:ipar de fic:itações e impedimento de contratar com
a AC'I1i'li::ttação;

IV . Declaraçãode inidoneidadepara licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.2. A multa será aplicada:

• a) 'llulta de 0,5% (zero ví~gulacinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado no
fornecimento, contado a p(.r~;rCj:1 ':' níssão da respectivaordem de fornecimento;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de
inexecução total ou parcial JO mesmo;

14.3. Caso a CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execução deste Contrato,
corrpoltar'se de modo midôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Adminlstraç,§o,pel:.:prazo dE até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes (ia p~miçãocu até que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.4. Serão considerados ili]ustificõelosos atrasos não comunicados tempestivamente
ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.

14.5. Aplicadas às multas, o CONTRATANTE descontará o seu valor do pagamento
que fizer à CONTRATADA, após a sua imposição;

14.6. Casoa CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas
serão descontadasda caução recolhidaa título de garantia contratual;

14.7. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, porém
moratório, e consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos, que seu ato punível venha a
acarretar ao CONTRATANTE;

14.8. Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condiçõescontratuais estabelecidas,
o CONTRATANTE reterá o seu pagamento.
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cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA·- DA PUBLICAÇÃO

15.L A publicação resumida do presente contrato será na Imprensa Oficial,
providenciada pelo CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei
nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8666/93, com alterações posteriores,

cLÁUSULA DÉCIMA SEXrA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

•
16.1. O presente Contrato vincula-se aos termos:

16.1.1 do edital do Pregão Presencial nO 060;2018 e seus Anexos, constante do
processonO060/2018;

16.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte
integrante deste instrumento, independentementede transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carinhanha/BApara dirimir questões oriundas
deste Contrato, não resolvidas na esfera acmlnistratíva, com xpressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e concordes, foi o presente ontr o,
(duas) vias de igual teor, assinadopelas partes e testemunha abaix .

PREFE U MUNICIPAL DE lUlU
REINALDO BA A DE GOÊS -1. 'REFEITO

CONlRATANTE
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A F~H·(/.do '_ovo

.PROG. AOM 060/2018 .. P. PRESENCIAL 014/2918
CTR 113/2018

QUANTITATIVOS E VALORES

Valor TotallIem

Freszer, branco 400 litros horizontal com
duasportas 220v 1.676,30 .~.L!~.:.734,10

24 Geladeira/Refrigerador, FrosFree
1--__ ---;_0_1'-po_rt_a_30_O_I_ílr_os_2_2_Ov r- .;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_+_.__.._~ ......:--1_...:-33-;-;9...:..,3-:-0'_1 RS 9.375,10

Bebedouro branco (refrigerador), !

220v10 e 20litros 460,30 I RS

23zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25
12.888,40

3.352,40

37.350,00

Bebedouro industrial de 100 iltros inax t3elfno 2 1.676,20 RS

Valor Total do Lote RS
26

TRINTA e SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS~--------.-------------_ .

ElETRODOMÉSTICOS - LOTE 07--_-----_--_., .._-.__ ..-- .. ··· .. ····•..···....· ..f ....·------~

Item ! Descrição : Marca i Ouant, i Un,d. Valor Uni!. Valor Total

rF09ãO -a Gás-4Bo~as Branco. tampo de

i27 ! vidro e forno, acendimento automático NewAp 1 UN
i 220'.1 ; ~.~~/OO RS 350,00
i Fogão industrial 05 bocas Fogão Industriai i i

28
de Piso com 5 Bocas 30x30 Perfil 5 de Cristal Aço 7 UNBaixa Pressão Com Forno Grande 87

Litros , RS 989,50 RS 6.926,50
29 l iru industrial de 05 litros, 22Dv Becher 5 1 UN RS 589,50 RS 2.947,50

30
Liquidificador industrial de 08 litros aço

3echer 2 ! UN
ínox.220v I R$ 619,00 RS 1.238,00

31
tíqu idificador simples 4 velocidades +

8ritania
- Função pulsar - autolimpeza, 220'.1 I 1 UN

RS 98,00 RS 98,00
Valor Total do Lote RS 11.560,00

ONZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS--,,_._ ...,.~~._.•.",. .. -.~-~- - --_.~._.. ..............................._~....._----

ELETRODOMÉSTICOS - LOTE 08
--~--,-----------~----------~

Descrição Marca Quant. i Unido ValorUnít. Valor Total

Máquina de lavar de 15lítros, 220v i Colormarq 2 UN RS 1.880,00 RS 3.760,00

Tanquinh;S;~i~~t;~âiica, capacidade 151 --
33 i Kg. eficiência energética classe. cont.1 Colormarq 2 UN

mecânico. 220v ! j._--- ·····--f·--····_····_--.t-RS 497,00 RS 994,00

..~.~_~mcom 6 hélice, I Ventnew I _I
,

I 3 UN I RS 189,00 RS 567,00
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35

Valor Total do Lote: R$
226,90 I R$ 2.269,00

7.590,00
SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Reinaldo Barbos

18.

Valor Total: R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais

MAGAZINE PA S LTDA - ME - Contratada
Raimundo Nonato Pires/Magalhães Junior - Sócio Adm.

:~iJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACU?:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16.41f.1S8/0001-87
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA113/2018. Em

cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a

síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em para Fornecimento de

Móveis de Escritório e Equipamentos, com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte

MAGAZINE PALMAS LTDA - ME, inscrita no CNPl sob N° 21.014.140/0001-99, Valor

Global R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais). Objeto: contratação de Pessoa

Jurídica para Fornecimento de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS E EQUIPAMENTOS, destinados a

Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de IUIU/BA. Data Contrato: 20/07/2018

- Vigência: 20/07/2018 a 31/12/2018 - Dotações Orçamentárias: 01.04.1036/44.90.52;

01.04.2095/44.90.52. Origem do Contrato: Processo Adm. 060/2018 - Pregão Presencial

014/2018. Assinaturas: pela Contratada: Raimundo Nonato Pires Magalhães Junior - Sócio;

pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.


