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COlruT8UM.I.Srunvo AQUISIÇAOM6VElSDEESCRITORIOE(lETRODoMtsneOS - IIOn/18
PROCESSO ADMINISTRATIVON0 0.134/2017 • PREGÃOPRESENCIALN°0S4/2017

ORGÃOADERENTEA ATA DE REGISTRODE
PREçoS - ARP 022/2011 PROMOVIDAPELA
PREFEITURA DE IUIU/BA: CONTRATO
VINCULADO AO fUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIcíPIO DE
JUIU - CNPJ 14.081,205/0001-53; neste ato
representadopelo PrefeitoMunicipale a Secretaria
Municipal da SEDES,denominados simplesmente
de Contratante, e de outro lado a empresa Lo
RIBEIRO COMERCIAL LTOA - EPP - CNPJ

. 02.048,521/0001-44.
Celebramo 10 Pacto dos itens venddos no P.P.
054/2017 - R.P. 022/2017, conforme o que se
segue:

I .

O MUNICÍPIO DE IUIU/BA, neste ato representadopelo FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIALDOMUNICÍPIO DE lUlU, pessoa jurldicàde direito públiCOInterno, inscritono CNPJsob o n°
14.081.205/0001-53, comsedenaPraçaAbílioPereira,232, aqui representadopeloPrefeitoMunidpal, Sr.
REINALDOBARBOSADEG6ES,brasileiro,casado,servidorpúblico,portadorda cédulade identidfde nO
04923403-07, inscritono CPFsobo nO608.929.435-72, residentee domidliadona ddade de IUIU/BA, e
pela SecretáriaMunidpal de DesenvolvimentoSodal e Combatea PobrezaNUCIVALDAAMÉRICA DA
SILVA,brasileira,casada,servidorapública,portadorda cédulade identidadenO5.925.591, Inscritono CPF
sob o na 625.271.775-49, residente e domldliada na ddade de IUIÚ/BA, a seguir denominada
simplesmenteCONTRATANTE,e a empresaLo RIBEIRO COMERCIALLTDA - EPP, inscrita no CNPJ
sob N° 02,048,521/0001-44, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nO 190, Centro,
Guanambi/BA,CEP46.430-000, representadapelo Sr. Alberto Cesar Paixãoda Silva, Inscrito no CPF
282.396.795-87, RG 0204720800 (SSP/BA)abaixo assinado, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA,firmamo presentecontrato,naformae condiçõesquese seguem:

cLÁUSULAPRIMEIRA - OBJETO

o prese~te Contrato presta-~ a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE
ESCRITORIO EELETRODOMEmCOS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza de IUIU/BA, conforme detalhamento no ANEXO
1-Planilha de Ouantltativos e Valores que Integraráesteinstrumento. ' '. .

cLÁUSULASEGUNDA- DAEXECUÇÃO

A Execuçãodo presenteContrato será em conformidadecom todas as condiçõespré-estabeíeddas no
Processo Udtatórlo nO134/2017 - PregãoPresendalnO054/2017, cujas quantidadesserão deduzidasda
Ata de Registrode Preços022/2017, a cadapacto, conformePlanilhacom o Registrodas quantidadese
valoresdos itens por fomecedor; sendoque casosomissosserãotratados baseando-sena Lei 8.666/93 e
suasalterações,lei 10.520/2002 e LegislaçãoMunidpalque disdplina o PregãoPresendale o Registrode
Preços.
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cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigênda aproximadamente de 75 (setenta e cinco) dias, tendo In(do em
16/04/2018 e findando em 30/0612018. podendo ser prorrogado através de termo adltfvo, observada
a legislação vigente.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente acordo é de R$ 803,07 (oitocentos e três reais e sete centavos), onde o
pagamento efetivar-se-á, após a entrega dos produtos, com posterior atesto pelo Setor de
Compras/Almoxarlfado. O Setor de Compras, órgão responsável pelo recebimento dos produtos, terá um
prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação após entrega da Nota Fiscal. Após os procedimentos, a
munldpalidade terá um prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partfr da expedição da nota fiscal,
de acordo com as espedficaçães para realizar o pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota FIscale/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 providêndas necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será considerada, para efeito de pagamento, a
data da reapresentação da Nota Fiscal após a regularização da situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGÊM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentártos consignados no
Orçamento Programa de 2018, obedecendo à Classificação Orçamentárta abaixo, podendo as mesmas
sofrer apostilamento em conformidade com a LOA 2018:

;_1 ; " ' ',' '; ~:

pOTACOES ORCAMENTARIASi

UNIDADE I AçAO I' ELEMENTO
01.11 - SECRETARIA MUNICIPALOE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E
COMBATE A POBREZA - SEDES I 2.040 14.4,90,52 - EQUIl',EW.TERlALPE~ENTE

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADAa envldar todo o empenho e
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprímento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se
ainda a: ' '

i, ,I I'

6.1.1. diredonar todos os recursos necessários, ~ISando à obtenção do perfeito fornecimento do objeto
contratual, de forma plena e satlsfatórla, sem ônus adldonals de qualquer natureza ao CONTRATANTE;

6.~.2.observar as normas legais (APROVAÇÃOINMETRO) a. que está sujeita para o forneclmel1to de
MOVEIS DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS, apresentar sempre que solldtado, os documentos
que comprovem a procedênda dos produtos. . ,

6.1.3. manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de Imediato as solldtaçOes do
Município de IUIU/BA, a saber: prazo de até 05 (cinco) dias úteis para entroga de quaisquer
quantidades, a partir do protocolo da Ordem de fornecimento na empresa fornecedora;

Diretoria de LioltaçOes e Contratos
CT!\ 077/2018 - Vinculado ao Fundo Municipal d. AoóioUnoia ~ochl do lUlU CNN 14,QOI .20~/0001-&3
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6.1.4. ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou Interrupção do
fornecimento do material adquirido, exceto quando Isso ocorrer por exlgênda do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força malar, drcunstândas devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no
prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ccorrênda;

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

6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança necessários à execução do
objeto desta lidtação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e medidas de segurança;

i'> "

'6.1.7. manter absoluto sigilo com referênda a assuntos de que tome conhecimento, em função do
cumprimento do objeto desta lidtação;

6.1.8. cutnprir todas as obrigações de natureza'fiscal, trabalhista e previdendária, induindo seguro contra
'nscos de addentes do trabalho, comrelação ao pessoaldesignado para a realização do fornecimento, que
não terão com o CONTRATANTE qualquer vfnculo empregatídoi

6.1.9. fornecer os produtos, sem custos adidonals de entrega até a sede da contratante, de acordo cern os
aspectos qualitativos e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda· a
execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento
licitatório, em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas; , ';

6.1.10. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da lidtação,· não .sendo
exduída, ou mesmo reduzida, a responsabilidadepelo fato de haver fiscalizaçãoou acompanhamento pelo
CONTRATANTE.

; ,1

6.1.11. Manter durante toda a execuçãodo Contrato compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condiçõesde habilitação e qualificação, exigidas na lidtação.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

.. '.' .:'1:

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

7.1.1. autorizar o fornecimento dos produtos, mediante Ordem de Fornecimento, cujas cópias deverão ser
anexadasàs respectivas notas fiscais, para efeito de conferênda e paqamento;

7.1.2. fiscalizar a execução do Contrato objetivando a.qualidade desejadai ,. '
1) • : '~1!,. ~',,'1: :-il-: i11~C

7.1.3. dar dência à CONTRATADA Imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na execução
do Contrato e indicar os procedimentos necessáriosao seu correto cumprímento:

•. 1

7.1.4. prestar as informações e os esdaredmentos atinentes ao objeto, que venham ser solidtados:pela
CONTRATADA; ,1, .: I ',Ir.,. [jt':·"

7.1.5. O Muniápio de IUIU/BApoderá soJldtar à CONTRATADA, análise do produto entregue, sempre que
o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Órgão CONTRATANTE;' , ,l 1 u:'! k,

Diretoria de LicitaçOes e Contratos
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7.1.6. verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem a entrega
real ocorrida;

7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no
contrato.

cLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução do CONTRATADOserá feita através do Setor de Compras ou através de
agentes por ele Indicados, os 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 comunicação ofidal à CONTRATADA para fins de aplicação das penalidades
previstas neste Contratoj

8.2. À FISCAUZAÇÃO compete, entre outras atribuições:
I. SoIldtar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
provldêndas necessárias ao bom andamento deste contrato;
II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas esPecificadas e se os procedimentos
empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos produtos;
III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrêndas reladonadas com a execução do Contrato,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
8.3. A ação da FISCAUZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO

9.1. O fornecimento do objeto desta Udtação deverá ser feito de acordo com as necessidades do
CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada; ",
9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o produto desde que previamente autorizados pelo Setor de
Compras deste Muniáplo; :.

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OJBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da lei nO8.666/93, com alterações posteriores, mediante
recibo, o objeto da presente lidtação será recebido:

Olretorla de Licitao;Oue Contratol
CTR07712018 - Vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social d. lUIO CNPJ 14.081.205/0001-53

Vigência 1610412018 ~ 30/06/2018 . .. .... . -, ~

~~fB~I~~'~~J~~~~At~~~.~~,., ,~,4 _v~J'-
Av. Barão do RIO Branco, nO190·Centro
LCEP: 46,430·000' ' . GUANAMBI·BAJ

,t ", , ~. ',.,"" ;', , I ':. *'i:',<\ ,;f)
10.1.1. Provisoriamente, Imediatamente depois de fornecidos os produtos, para efeito de posterior
verificação da conformidade do produto entregue com a espedflcação pretendidaj

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente
aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento; .» ; , ,

10.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do
adjudicatáriO será rejeitado pardalmente ou totalmente, conforme o caso;
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cLÁUSULA DécIMA PRIMeIRA· DOS REAJUSTeS

11.1. Nilo haverá rolljustos de preços, sondo, porém H}J)iltl!ltldO!1 mi nUlIltJrllo!j ou roduç{'Sosdo preços
provenientes de aumento do preço do mercado, ne IXlfoonlulJ1(ltlO ror ndoludo pelas distribuidoras li qual
a Ildtante vencedora adquiro seus 'lroduto!l.

11.1.1. Quando ocorrer reajustes do Itens no meresdo, soja nadonal, estadual ou regional, a
CONTRATADA deverá requerer expl'Cssumoutc Junto ao Solar de UCltnç30, anexando ao requerimento
documento comprobatório do (!ldloo, valendo o reajusto ao contrato II flUIUl' do protocolo de documento.
Da mesma forma, em havendo roduç5o 110 preço do dctcl'lnll11ldo5produtos, u CONTRATADA deverá
conceder uma redução no preço dessesprodutos fomeddos 110 mesma proporç30;

, I
11.2. A substltulçSo do fornecedor· dos produlos da IIcltanto vencedora por outro, 1130 poderá, cm
nenhuma hipótese, ser alegada como taz30 para o aumento dos preços pactuados.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A resdsão contratual pode ser:

123.1.1. Determinada por ato unilateral e eseíte do CONTRATANTE, nos casosenumerados nos Incisos I,
XII e XVII do art, 78 da lei Federaln.O8.666/93, com as alteraçõesposteriores;

12.1.2. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processoIIcltat6rlo desde que haja conveniência do CONTRATANTE:

12.2. A Inexecução total ou pardal deste Contrato enseja a sua rescisão pelo CONTRATANTE, com as
consequências previstas na Oáusula Sétima; ,, ~]

12.3. Constituem motivos para rescisãoos previstos no art, 78 da lei acima cltada;

12.3.1. Em caso de rescisão prevista nos IncisosXII a XVI do art, 78 da Lei adma referida, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcidados prejufzos regularmente comprovados, quando os .houver
sofrido;

12.3.2. A rescisão contratual de que trata o Inciso Ido art, 79, acarreta as consequências previstas no ert,
80,lndSoS I a IV, ambos da lei FederalnO8.666/93 com alteraçõesposteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em decorrência da
licitação e resdndlr este Contrato, Independenl'Clllcnte de Interpelaç30 judiciai ou extrajudldal, ficando
asseguradoo contraditório e o direito de defesa, quando: -. í

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela for atingida por
execuçãojudlclal, ou outros fatos que comprometam a sua capacidadeeconõmka e fInancelra;

,., ,1 li;1 ,.,..! >

b) a CONTRATADA for declarada Inldónea ou punida com proibição de IIdtar ou contratar com qualquer
órgão da Administração Pública;
c) em cumprimento de determlnaçS'oadministrativa ou judiciai que declare ti nulidade da adJudlcaçSoi'

( <'

12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA oferecer garantias que
sejam consideradas adequadas e sufIcientes para o satisfatório cumprimento das Obrigações por ela
assumidas.
l.Iltotoc1. ,d9 LlcltoçO'lD " Contr4too
GTlt D11/2010 " VlnclIlndo ~') Fuudo Munlolpal (I" AnnlaC6110h IJoolnl d<l ruIU CNI'J l4;on·l.2M/OOOl.&3
Vlq~n"i4 IG/U1!201DÁ j{)/OG/20IU

"",02.0,48.521/0001",441
I í l.RIBEIR0'COMERCIALlrOA'

~v. do RIOBrSnllo. n9190 .'Centro,
QI" I iGUANAMBI.PA'''''

,6V.5.cc~'l~\l!"'"~~'\'''I

•~ t .;, ) I 1 ~
! ,'j
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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, somente para fins de prorrogação obedecendo a vigênda da ATA de Registro
de Preços;

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injuStificado na execução dos serviços e/ou entregas ficam sujeita a CONTRATADA às
penalidades previstas no art. 70 da lei Federal nO10.520/2002 e no art. 86 da lei Federal nO8.666/1993 e
'alterações posteriores, na seguinte conformidade; , ,~. :' .
I-Advertênda; : ,." : /:, ';

I .~§
II-Multai , , ,
m- Suspensão ternporáría de ~rtldpar 'cíeIId'ta~çõese Impedimento de cdntratar com a Administração;
IV - Declaração de Inldoneldade para lidtar ou contratar com a Administração Pública;

14.2. A multa será aplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula dnco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre ()
valor da contratação, em decorrênda de atraso injuStificado no fornecimento, contado a partir da emissão
da respectiva ordem de fornecimento;, "';' '1,' í" r < ," " ,,' ;,,', <', '" í:'~j,<;!./.
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou pardal
do mesmo; ", I", (' "

14.3. caso a CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execução deste Contrato, comportar-se de modo
Inidôneo, fIZer dedarac;ão.falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da dtac;ão e da ampla
defesa; ficará impedida de liotar e contratar com a Administração, pelo prazo de até dnco anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja prornovíde a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.4: Serão considerados InjuStificados os atrasos não comunicados tempeStivamente ou Indevidamente
fundamentados, ficando sua ac;eitaçãoa oitério do CONTRATANTE., ir· ,\,<~ fi>' " ': Ir; i<li,:I;i-H:;;;O'

14.5. Apllcac!às às multas, o CONTRATANTE' descontará o seu valor do pagamento que fizer à
CONTRATADA, após a s~a imposição;

14.6. caso a CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas serão descontadas
da caução recolhida a título de garantia contratual;,: " IS"

14.7. As multas previstas nesta' Oáusula não têm caráter compensatório, porém moratório e
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparac;ão dos eventuais da~os'
perdas ou prejuízos, que seu ato punível venha a acarretar ao CONTRATANTE; , I

14.8. Enquanto a CONTRATADA não OJmprir as condições contratuais estabelecidas,. o CONTRATANTE
reterá o seu pagamento. ',. . , ! ) i')" ." iI.' i

Diretoria de Lic1taçOe. e COntratos
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Viqêneia 16/04/2018 à 30/06/2018 •
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cLÁUSULA DécIMA QUINTA - DA PUIlUCAÇXO

15.1. A publlrnçl\o IO!lumldít do pltlliOllltl (llllllrlhl tiUI~ IIn 11111111111\1110(1(1111, IlIovltlulltlmll1 polo
CONTRATANTE, nos termos do IlnrAornfo "lIIlco do 1111.(II, 1101(1111"11(1(1(1/')1,WIIII'lIIIUI1l"t10!l Ptl!4ln1hJmll.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DA VINCULAçAo AO I!rUTAL ISÀ PItOPOSTA

16.1. O presente Contrato vlncula'5o aos terlllo!l:
16.1.1 do edital do preoao Prcsenclalno 054/2017 o lImm Ano)«()!j,UlIl!llnllltl tio PI()(;O!MíOnO 13412017;

16.1.2. da proposta vencedora dn CONTRATADA, 011IIUIlIII tlU t:IIllutltutllll 11111pnrl.o Intournnlu douto
Instrumento, Indepen®ntemento do Irnn!lcll~o. i I

cLÁUSULA DéCIMA SéTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarcA de ea,lnhunhn/LlA Jmm dltlmlr QIlO!1tnoumhmdllfl <JuntoConlrnlo, IIno
resolvidas na esfera administrativa, com expressa renuncio cio qunlqllor OUllO, por moi!! prlvllotllndo (lU
seja.
E, por estarem assim justos c concordes, foi o preserue COlltrnlo, Invrndo 011102 (lun ) viii!! do Igutll t( lr,
assinado pelas partes e testemunhas abelxo.

TESTEMUNHAS:

Utroton. ". LlclUçll .... celltrat.o.
C111 0'111101& • VI""\llad .. ,,,, ", ..do IIllnloll.ll d. A.. I,"nol•• 00 .. 1 .,. lUlU eN.JtUíOD"IO&/OllOl.b'
Vlq4r.cl6 lt/04l2b18 • lQ/O.nOu , .-"; "_<~, > 1_' tO t

'6".7

I
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E-maU: pmlulugp@hotrnail.com CNPJ: 16.416.15810001-87

MOÇ. ADM 13412017' p, PRESENCIAL Q5412017
CTR 07712018

ANEXO!

QUANTrrATIVOS EVALORES

Pig.S

tHrutot'ia ào LicitaçOos O" Contratos
cm 017/20lU - Vinculado 00 ""nd" Municipal de "".btência SOCial de,IUIU CNPJ~,14·.081;205/()OOl;'53úl lV'J' "'\ li:
\l19~nel. 16/0412010 ii 30/06/2018

. - ~.--. ;
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QUINTA-FEIRA· 03 DEMAIO DE2018
ANOVI I N ~695

DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPI

FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE IUIU/BA - EXTRATOCONTRATO N°
077/2018. Em cumprimento às disposiçõesdo ParágrafoÚnico, do art. 61, da Lei 8.666/93,
torna-se público a síntese do Contrato Adm. Contrataçãode empresa especializadaem para
AQUISIÇÃODE MÓVEISDE ESCRITÓRIOE ELETRODOMÉSTICOS,com dezessete cláusulas,
celebradocom a seguinte Pessoa Jurídica: L. RIBEIRO COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ
02.048.521/0001-44. Valor Global R$ 803,07 (oitocentos e três reais e sete centavos).
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de móveis de escritório e
eletrodomésticos, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sociale Combatea Pobrezade IUIU/BA. Data Contrato: 16/04/2018 - Vigência: 16/04/2018 a
30/06/2018 - DotaçõesOrçamentárias:01.11.2.040/4.4.90.52.Origem do Contrato: Processo
Adm. 134/2017 - Pregão Presencial 054/2017. Assinaturas: pelo Contratado: Alberto
CesarPaixãoda Silva; pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Cert-ftcaçáo de Documentos Etetrónicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:if\NVvw.portaldeasslnaturas.com.br:443 e utilize o codígo C29E-7AC2-A75D-4D78.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU~
ESTADO DA BAHIA lUlU

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

VOLUME: V
PROCESSOlICITATÓRIO: •••••••••••••••••••134/2017
PREGÃOPRESENCIAL: ••••••••••••••••••••••••••054/2017

FUNDAMENTAÇÃO: Lei 10.520/2002.

CERTIFICO QUE PROCEDIR O ENCERRAMENTO DO VOLUME V DO PROCESSON° 134/2017,
PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2017 - R.P. CUJO OBJETO É: REGISTRO DE PREÇOS PELO
PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS, ONDE OS AUTOS FORAM NUMERADOS DA PAGINA 474
(CAPA DO VOL. V) ATÉ A 528 (TERMO ENCERRAMENTO DO VOL. V).

CRISTO LOPES

Membro - Co

Praça Abílio Pereira, nO232 - Centro Telefone: (77) 3682-2122/3682-2009


