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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇIO MOVEIS ESCRITORIas E EQUIPAMENTOS
Proc. Administrativo nO053/2019 - Pregão Presencial n0015/2019 - CTR N° 092/2019

o MUNICIPIO DE IUIU/BA, estabelecido na Praça Abílio Pereira, Centro, IUIU/BA, CNPJ/MF nO
16.416.158/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reinaldo Barbosa de Góes,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nO. 04923403-07, inscrito no CPFsob o nO
608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de IUIÚ/BA, doravante denominado
CONTRATANTE, e, do outro, a Pessoa Jurídica MAGAZINE PALMAS LTOA - ME, inscrita no
CNPJ sob N° 21.014.140/0001-99,com sede na Avenida Castro Alves, 58, Centro, Palmas de
Monte Alto/BA, CEP 46.460-000 doravante denominada Contratado(a), neste ato representada
por Raimundo Nonato Pires Magalhães Junior, inscrito no CPF798.040.555-20, portador da Carteira
de Identidade n.O 09.888.936-22, expedida pelo SSP/BA, celebram entre si o presente Contrato
para contratação Pessoa Jurídica para Fornecimento de MÓVEIS destinados a Escolas
Municipais com recursos do Precatérlo do FUNDEF conforme especificações contidas no
Anexo I do Edital de Pregão nO015/2019, constante do Processo 053/2019, em conformidade
com a Lei N° 10.520/02, e com a Lei N.o 8.666/93, e demais legislações vigentes e as cláusulas a
seguir enumeradas.

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento
de MÓVEIS destinadas à Escolas Municipais com recursos do Precatório do FUNDEF,
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 053/2019 - Pregão Presencial nO 015/2019, 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 Municipal que disciplina o Pregão Presencial.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 60 (sessenta) dias, tendo início em
19/07/2019 e findando em 17/09/2019, podendo ser prorrogado através de termo aditivo,
observada a legislação vigente.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕESDE PAGAMENTO
O valor global do presente acordo é de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais), onde o
pagamento efetivar-se-á, após a entrega dos objetos, com posterior atesto pelo Departamento de
Compras e parceria com a SAFIP. O Departamento de Compras, órgão gerenciador dos
abastecimentos, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação da entrega dos
equipamentos e entrega da Nota Fiscal. Após os procedimentos, a municipalidade terá um prazo
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de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da expediçãoda nota fiscal, de acordo com as
especificaçõespara realizaro pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidadedeste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscalserá suspensaaté
que a contratada tome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesasdecorrentesdeste contrato correrão à conta dos recursosorçamentáriosconsignados
no OrçamentoProgramade 2019, obedecendoà ClassificaçãoOrçamentáriaabaixo:

DOTACÕES ORCAMENTÁRIAS:

Unidade 01.04. SECRETARIADE EDUCACÃOE CULTURA - SEDUC
Ação 2095 GESTAODAS ACOES DOS RECURSOSDE PRECATORIOS - FUNDEF
Elemento - Aquisição 4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADAa envidar todo o
empenho e dedicação necessáriosao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados,obrigando-seainda a:
6.1.1. direcionar todos os recursos necessários,visando à obtenção do perfeito fornecimento do
objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao
CONTRATANTE;
6.1.2. observaras normas legaisa que está sujeita para fornecimento de MÓVEISPARAESCOLAS
MUNICIPAIS,sempreque solicitado,os documentosque comprovema procedênciados produtos.
6.1.3. entregar os MÓVEISPARAASESCOLASMUNICIPAIS,DEVIDAMENTEMONTADOSEMCADA
UNIDADEDE ENSINO,NOÂMBITODOMUNICÍPIO(ZONAURBANAE ZONARURAL),no PRAZO
MÁXIMO DE 60 (SESSENTA)DIAS contados da emissão da Ordem de Fornecimento, em
conformidadecom a marca e modelo da proposta, atendimento as normas da ABNT garantia de
mínimade 12 (doze) mesescontra defeitos de fabricação;
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 exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadasao CONTRATANTE no prazode 48 (quarenta e oito horas), apósa sua ocorrência;
6.1.5. responsabilizar-sepor eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de
faltas por ela cometidasna execuçãodo Contrato;
6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança necessários à
execuçãodo objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e medidasde
segurança;
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6.1.7. cumprir todas as obrigaçõesde naturezafiscal, 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 vínculoempregatício;

6.1.8. fornecer MÓVEIS DE ESCRITÓRIOSE EQUIPAMENTOSde acordo com os aspectos
qualitativos e quantitativos consoantesa legislaçãopertinente, mantendo durante toda a execução
do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento
licitatório, em compatibilidadecom as obrigaçõesassumidas;

6.1.9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não
sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou
acompanhamentopeloCONTRATANTE.
6.1.10. Manter durante toda a execuçãodo Contrato compatibilidadecom as obrigaçõespor ela
assumidas,todas as condiçõesde habilitaçãoe qualificação,exigidasna licitação.

6.1.11 Prestar garantia de 5% (cinco por centro) calculado sobre o valor da
contratação, tão logo seja convocadapara assinatura do contrato, conforme estabeleceo art.
56, § 2° da lei 8.66/93, atravéscauçãopor meio de depósito identificadoem dinheiro em nomeda
PrefeituraMunicipalde IUIU/BA, Bancodo Brasil, agencia 3618-8, Conta CorrentenO15.594-2 ou
através carta de fiança bancária,seguro garantia ou através qualquer das modalidadeselencadas
no § lOdo art. 56 da Lei Federal 8.666/93. Quando se tratar de caução em titulo da divida
publica, estes devem ter sido emitidos na forma escriturai, mediante registro em sistema
centralizadode liquidaçãoe de custódia autorizada pelo banco central do Brasil e avaliado pelos
seusvalores econômicosconforme definido pelo Ministérioda Fazenda,na forma do art. 56 inciso
I da Lei8.666/93.

a) Caso a caução seja do tipo, depósito em dinheiro, a devolução, objeto de garantia de
contrato será devolvida à Contratadaaté o 100 (décimo) dia a contar da data do Termo de
RecebimentoDefinitivo dos Bensentreguese montados nas respectivasunidadesde ensino,
mediante solicitação formal (por escrito) dirigida diretamente à Secretaria Municipal de
Administraçãoe Finançasdo Municípiode IUIU/BA, anexandoà mesmao comprovante que
originou a cauçãoe na ocorrência da caução realizadaem dinheiro a mesmaserá restituída
devidamenteatualizadamonetariamenteconforme estabeleceo art. 56 § 4° da Lei 8.666/93.

b) A caução eventualmente apresentada na modalidade seguro garantia, deverão vir
acompanhadasobrigatoriamente, dos seguintesdocumentos:

c) Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP- Superintendência de Seguros
Privados,em nomeda Seguradoraque emitir a apólice.

d) Certidãode RegularidadeOperacionaljunto ao IRB - Instituto de Ressegurosdo Brasil, em
nome da Seguradoraque emitir a apólice.

e) Casoa Seguradoravenha a perder a condiçãode funcionamento regular junto à SUSEPou
ao IRS, durante a execução do contrato, é obrigação da Contratada substituir a apólice
original por igual documentode outra Seguradoraou por outra modalidadeelencadaacima.
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f) O descumprimento de cláusulas contratuais ensejará no acionamento da garantia contratual
prestada, sem prejuízo demais sanções a serem impostas e previstas neste instrumento.

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 destinados à Escolas Municipas, mediante Ordem de
Fornecimento, cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de
conferência e pagamento;

7.1.2. fiscalizar a execução do Contrato objetivando 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 esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados
pela CONTRATADA;

7.1.5. O Município de IUIÚ/BA poderá solicitar à CONTRATADA, análise do produto entregue,
sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Órgão CONTRATANTE;

7.1.6. verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem ao
consumo real ocorrido;

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

cLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADAserá feita através Departamento de
Compras e Gestão de Contratos ou através de agentes por ela 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
oficial à CONTRATADApara fins de aplicação das penalidades previstas neste Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:
I.Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas
as providências 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 serviços;
III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 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 responsabilidades
contratuais.
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cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OB1ETO

9.1. O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser feito de acordo com as necessidadesdo
CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;
9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o produto desdeque previamenteautorizadospelo
Setor de ComprasdesteMunicípio;

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OlBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei nO8.666/93, com alteraçõesposteriores,
mediante recibo, o objeto da presente licitaçãoserá recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de fornecidos os produtos, para efeito de
posterior verificaçãoda conformidadedo produto entregue com a especificaçãopretendida;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
consequenteaceitação,quandoa nota fiscal será atestadae remetida para pagamento;

10.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na
propostado adjudicatário será rejeitado parcialmenteou totalmente, conforme o caso;

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustes de preços, sendo, porém repassadosos aumentos ou reduções de
preços conforme oscilaçãoda inflação quando estes atingir patamares elevados, e devidamente
comprovandoque incidiu diretamente no produto.

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

11.2. A substituiçãode fornecedoresde MÓVEISDEESCRITÓRIOSE EQUIPAMENTOS,da licitante
vencedorapor outro, não poderá, em nenhumahipótese, ser alegadacomo razãopara o aumento
dos preçospactuados.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA lN EXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A rescisãocontratual pode ser:

12.1.1. Determinadapor ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casosenumeradosnos
incisosI, 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 processolicitatório desde que haja conveniênciado
CONTRATANTE;
12.2. A inexecuçãototal ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisãopelo CONTRATANTE,
com as consequênciasprevistasna CláusulaSétima;
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12.3. Constituemmotivos para rescisãoos previstosno art. 78 da Lei acimacitada;

12.3.1. Em caso de rescisãoprevista nos incisosXII a XVI do art, 78 da Lei acima referida, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcidados prejuízosregularmentecomprovados,
quandoos houver sofrido;

12.3.2.A rescisãocontratual de que trata o inciso I do art, 79, acarretaas consequênciasprevistas
no art, 80, incisosI a IV, ambosda Lei FederalnO8.666/93 com alteraçõesposteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrênciada licitação e rescindir este Contrato, independentementede interpelaçãojudiciai 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 execuçãojudicial, ou outros fatos que comprometama sua capacidadeeconómicae
financeira;
b) a CONTRATADA for declarada inidónea 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
obrigaçõespor ela assumidas.

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 apresentaçãodas devidas justificativas, nos termos da Lei Federal nO
8.666/1993, com alteraçõesposteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA às
penalidadesprevistas no art, 7° da Lei Federal nO 10.520/2002 e no art, 86 da Lei Federal nO
8.666/1993 e alteraçõesposteriores,na seguinteconformidade;

I - Advertência;
II - Multa;

III - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração;
IV - Declaraçãode inidoneidadepara licitar ou contratar com a AdministraçãoPública;

14.2. A multa seráaplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação, em decorrênciade atraso injustificado no fornecimento, contado a
partir da emissãoda respectivaordem de fornecimento;
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecuçãototal
ou parcialdo mesmo;

14.3. Casoa CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execuçãodeste Contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaraçãofalsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citaçãoe da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração,pelo prazo
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovidaa reabilitação,perante a própria autoridadeque aplicou a penalidade;

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamentefundamentados,ficando sua aceitaçãoa critério do CONTRATANTE.

14.5. Aplicadasàs multas, o CONTRATANTE descontaráo seu valor do pagamento que fizer à
CONTRATADA, apósa sua imposição;

14.6. Caso a CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas serão
descontadasda cauçãorecolhidaa 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 reparaçãodos eventuais
danos,perdasou prejuízos,que seu ato punívelvenha a acarretar ao CONTRATANTE;

14.8. Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condições contratuais estabelecidas, o
CONTRATANTE reterá o seu pagamento.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato será na Imprensa Oficial, providenciadapelo
CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nO8666/93, com alterações
posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

16.1. O presenteContratovincula-seaos termos:

16.1.1 do edital do PregãoPresencialnO053/2019 e seus Anexos, constante do processo nO
053/2019;

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 resolvidasna esfera administrativa, com expressarenúncia de qualquer outro, por
mais privilegiadoque seja.

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 092/2019 - Vinculado a Prefeitura Municipal de lUlU CNPJ 16.416.158/0001-87
Vigência 19/07/2019 à 17/09/2019 ~

Página 7jJJ1'
r'O



ESTADO DA BAHIA
-mail: pmiuiugp@hotmail.com

PROC.ADM 053/2019- P. PRESENCIAL015/2019
CTR 092/2019

E, por estarem assim justos e concordes, foi o presente Contrato, lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

TESTEMUNHAS:

RAIMUNDO NONATO PIRES MA
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ANEXO I - QUANTITATIVOS E VALORES

MÓVEIS - LOTE03
Item Descrição Quant. Unido Valor Unit. Valor Total

Conjunto Mesa de canto em "L" 1,50 x 1,70 altura 75cm
16 com 2 gavetas em MDP, na cor cinza ou branco, pés de 3 UN

metal na cor cinza ou preto. R$ 480,00 R$ 1.440,00
Mesa de escritório para diretoria e secretaria 1,20 x 0,60

17 altura 75cm com gavetas em MDP, na cor cinza ou 10 UN
branco, pés de mental na cor cinza ou preto R$ 166,00 R$ 1.660,00
Mesa de Professor Marca Material da mesa de escritório

18 MDP Altura da mesa de escritório 0.75 cm, Comprimento
18 UNda mesa de escritório 1.5 m Largura da mesa de escritório

0.6 cm. R$ 173,00 R$ 3.114,00
"Mesa para computador Politorno Malta com 4 Gavetas 4

19 gavetas com corrediças metálicas - Estrutura em MDP
11 UN15mm - Acabamento em FF Altura (cm) 75,5. Largura (cm)

120 Profundidade (cm) 46,5". R$ 475,00 R$ 5.225,00
"Mesa Reunião Redonda Econômica com tampo em MDP
revestido de melamínico 15 mm com perfil em T, pés
metálicos e ponteiras internas. Tampo: MDP, revestido de

20 melamínico (15mm) com perfil 'T. Pé metálico (tubo 3 UN
50x30 #20 e tubo 20x30 #20). Medidas: Altura: 0,74
largura: 1,00 profundidade: 1,00 (m); Altura: 0,74 largura:
1,20 profundidade: 1,20 (m)" R$ 260,00 R$ 780,00
"Mesa Reunião Tampo Retangular 12 Lugares; medida:

21 Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X AIt.0,74 cm, com tampo
Bipartido: MDP 25 mm revestimento mefamínico." 2 UN R$ 440,50 R$ 881,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 13.100,00
TREZE MIL REAIS

Valor Total: R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais).

Reinaldo Barbosa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N0 092/2019. 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 para Fornecimento de
móveis, com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica:
MAGAZINE PALMAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob N° 21.014.140/0001-99.
Valor Global R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais). Objeto: contratação de Pessoa
Jurídica para Fornecimento de MÓVEIS destinadas à Escolas Municipais com recursos do
Precatório do FUNDEF.Data Contrato: 19/07/2019 - Vigência: 19/07/2019 a 17/09/2019
- Dotações Orçamentárias: 01.04.2095/4.4.9.0.52.00. Origem do Contrato: Processo
Adm. 053/2019 - Pregão Presencial 015/2019. Assinaturas: pela Contratada:
Raimundo Nonato Pires Magalhães Junior - Sócio Adm.; pela Contratante Reinaldo
Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N0 093/2019. 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 para Fornecimento de
móveis, com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: GAUS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n.o
10.588.756/0001-57. Valor Global R$ 112.499,99 (cento e doze mil e quatrocentos e
noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Objeto: contratação de Pessoa
Jurídica para Fornecimento de MÓVEIS destinadas à Escolas Municipais com recursos do
Precatório do FUNDEF.Data Contrato: 19/07/2019 - Vigência: 19/07/2019 a 17/09/2019
- Dotações Orçamentárias: 01.04.2095/4.4.9.0.52.00. Origem do Contrato: Processo
Adm. 053/2019 - Pregão Presencial 015/2019. Assinaturas: pela Contratada:
Carlos André Pereira Neves - Sócio Adm.; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N0 094/2019. 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 para Fornecimento de
móveis, com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica:
MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n.o 19.371.291/0001-52. Valor Global R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Objeto:
contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de MÓVEIS destinadas à Escolas
Municipais com recursos do Precatório do FUNDEF. Data Contrato: 19/07/2019 _
Vigência: 19/07/2019 a 17/09/2019 Dotações Orçamentárias:
01.04.2095/4.4.9.0.52.00. Origem do Contrato: Processo Adm. 053/2019 - Pregão
Presencial 015/2019. Assinaturas: pela Contratada: Evilasio Hilario dos Santos - Sócio
Adm.; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.


