
PRQC AOM 05.312019· P. PRESENCIAL 015!2D19
CTR 09412019

I COITIITO ADMINISTRATIVO DEAQUISlçAO MOVEIS ESCRITOIIOS E EQUIPIMENTOS .....
Proc. Administrativo nQ 053/2019 - Pregão Presencial n0015/2019 - CTR NO 094/2019

o MUNICIPIO DE IUIU/BA, estabelecido na Praça Abílio Pereira, Centro, lUlU/SA, CNPJ/MFnO
16.416.158/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ReinaldQ Barbosa de Góes,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nO.04923403-07, Inscrito no CPF sob o nO
608.929.435-72, residente e domidliado na cidade de IUIÚ/BA, doravante denominado
CONTRATANTE, e, do outro, a Pessoa Jurídica MOVM08ILE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, inscrita no CNP) sob o 0.° 19.371.291/0001-52, com sede na Rua Juvencio de
Resende, 141, Bairro São Felix, CEP45.400-000, na cidade de Valença/SA, doravante denominada
CQntratada, neste ato representada por Evilasio Hllarío dos Santos, inscrito no CPF nO
176.706.405-53, portador da carteira de Identidade n.o 0192983407, expedida pelo SSP/BA,
celebram entre si o presente CQntratQ pata amtratação Pe$S()él lurídica para fornecimento
de MÓVEIS destinados a Escolas Municipais com recursos do precat6rlo do fUNDEF
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão nO 015/2019, 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

Constituí objetc do presente contrato a contrataçio de Pessoa Juridica para fornecimento
de MÓVEIS destinadas à Escolas Municipais com recursos do Precatório do FUNDEf,
conforme detalharnento no ANEXO I - Planilha de Quantitativos e Valores que integrará este
instrumento.

cLÁUSULA SEGUNDA .. DA exECUÇÃO

•
A Execuçãodo presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré-estabelecidas
no Processo Lidtatório nO 053/2019 - Pregão Presencial nO 015/2019, cujas quantidades serão
deduzidas do pacto, conforme Planllha 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 LegislaçãoMunicipal que disciplina o Pregão Presencial.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 60 (sessenta) dias, tendo início em
19/0Zl2019 e findando em 17/0912019. podendo ser prorrogado através de termo aditivo,
observada a legislação vigente.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente acordo é de R$18.000,00 (dezoito mil reais), onde o pagamento
efettvar-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 unldpalid terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
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contados a partir da expedição da nota .fiscal, de acordo com as especificações para realizar o
pagamento.
Pa.rágrafo 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 suspensaaté
que a contratada tome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentacêc da Nota Fiscal após a
regularização da situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesasdecorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados
no Orçamento Programa de 2019, obedecendo à ClassificaçãoOrçarnentárta abaixo:

POIAtõES ORCAMENTÁRJASi

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES QA CONTRATADA

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADAa envidar todo o
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se aínda a:
6.1.1. dírecionar 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. observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de MÓVEISPARAESCOLAS
MUNICIPAIS,sempre que solicitado, os documentos que comprovem a procedência dos produtos.
6.1.3. entregar os MÓVEISPARAASESCOlASMUNICIPAIS,DEVIDAMENTEMONTADOSEMCADA
UNIDADEDE ENSINOINO ÂMBITO DO MUNIÓPIO (ZONA URBANAE ZONA RURAL), no PRAZO
MÁXIMO DE 60 (SESSENTA)DIAS contados da emissão da Ordem de Fornecimento, em
conformidade com a marca e modelo da proposta, atendimento as normas da ABNT garantia de
mínima de 12 (doze) mesescontra defeitos de fabricação;
6.1..4. ressarcir o Município do equlvalente 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, círcunstânoas devidamente
comunicadasao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
6.1.5. responsabilizar-se por eventuais multas municipais, 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 necessários à
execuçãodo objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e medidas de
segurança;
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6.1.7. cumprir todas as obrigaçõesde natureza fiscal, trabalhista e prevídencíána, indulndo seguro
contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realizaçãodo
fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatíclo;
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 compatibilidade com as obrigaçõesassumidas;
6.1.9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonlal 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
acompanhamentopelo CONTRATANTE.
6.1.10. Manter durante toda a execuçãodo COntratocompatibilidade com as obrigações por ela
assumidas,todas as condiçõesde habilita~o e qualificação,exigidas na licitação.

6.1.11 Prestar garantia de SOlo (cinco por centro) calculado sobre o valor da
contratação, tão logo seja convocada para assinatura do contrato, conforme estabelece o art.
56, § 20 da lei 8.66/93, através cauçãopor melo de depósito identificado em dinheiro em nome da
Prefeitura Municipal de lUlU/SA, Bancodo Brasil, agencia3618-8..Conta Corrente nO15.594-2 ou
através carta de fiança bancária, seguro garantia ou através qualquer das modalidades elencadas
no § lOdo ert, 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
centralizado de liquidação e de custódia autorizada pelo banco central do Brasil e avaliado pelos
seusvalores eoonômlcosconforme definido pelo Ministérioda Fazenda,na forma do art. 56 inciso
I da lei 8.666/93.

a) Caso a caução seja do tipo, depósito em dinheiro, a devolução, objeto de garantia de
contrato será devolvida à Contratada até o 10l<, (décimo) dia a contar da data do Termo de
RecebimentoDefinítivo dos Bensentregues e montados nas respectivasunidades de ensino,
mediante sotlcltação formal (por escrito) dirigida diretamente à Secretaria Municipal de
Administração e Finançasdo Municípiode lUlU/SA, anexando à mesma o comprovante que
originou a caução e na ocorrência da caução realizadaem dinheiro a mesma será restituída
devidamente atualizadamonetariamenteconforme 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 Operadonal junto à SUSEP- SUperíntendência de Seguros
Privadas,em nome da Seguradoraque emitir a apólice.

d) Certidão de 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 substitulr a apólice
original por igual documento de outra Seguradoraou por outra modalidadeelencadaacima.
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f) O descumprimento de cláusulascontratuais ensejará no adonamento da garantia contratual
prestada, sem prejuízo demais sançõesa 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 MÓVEISdestinados à EscolasMunícipas, mediante Ordem de
Fornecimento, Cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de
conferencia e pagamento;

7.1.2. fiscalizar a execuçãodo Contrato objetivando a qualidade desejada;

7.1.3. dar ciência à CONTRATADA Imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execuçãodo Contrato e indicar os procedimentos necessáriosao seu correto cumprimento;

7.1.4. prestar as informações e os esdarecimentos atinentes ao obíeto, que venham ser solicitados
pela CONTRATADA;

7.1.5. O Muniópio de IUIÚ/BA poderá solié:itarà CONTRATADA! análise do produto entregue,
sempre que o mesmo se fizer necessário,sem ônuspara o Órgão CONTRATANTE;

7.1.6. veríficar 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
estabelecídasno contrato.

cLÁUSULA OITAVA· DA FISCAUZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalizaçãoda execuçãodos trabalhos da CONTRATADAserá feita através Departamento de
Comprase Gestãode 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 corrnmícação
oficial à CONTRATADApara fins de aplicaçãodas penalidadesprevistas neste Contrato;

8.2. À FISCAUZAÇÃO compete, entre outras atribuições:
L sonotar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas
as providênciasnecessáriasao bom andamento deste contrato;
II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentosempregados são adequadospara garantir a qualidade desejada dos serviços;
III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
determinando o que for necessárioà regularizaçãodas 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 OBJETO

9.1. O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser feito de acordo com as necessidadesdo
CONTRATANTE,ou seja, de forma parceladai
9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o produto desde que previamente autorizados pelo
Setor de Comprasdeste Município;

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIçÕeS DE RECEBIMENTO DO OlBETO

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

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de fornecidos os produtos, para efeito de
posterior verificação da conformidade do produto entregue com a especificaçãopretendida;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
consequenteaceitação, 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 adjudicatáriOserá rejeitado parc!almenteou totalmente, conforme o caso;

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustes de preços, sendo, porém repassados os aumentos ou reduções de
preços conforme oscilação da inflação quando estes atingir patamares elevados, e devidamente
comprovando que incidiu diretamente no produto.
11.1.1. Quando ocorrer reajustes, a CONTRATAOA deverá requerer expressamente junto ao
Setor de üdtaçãc, anexando ao requerimento documento comprobatório do índice, valendo o
reajuste ao contrato a partir do protocolo de documénto. Da mesma forma, em havendo redução
no preço, a CONTRATADA deverá conceder uma redução no preço do produto fornecido na
mesmaproporção;

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

cLÁUSULA OÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A rescisãocontratual pode ser:
12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisosI, XII e XVII do art, 78 da Lei Federaln.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 conveniência do
CONTRATANTE;
12.2. A ínexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão pelo CONTRATANTE1

com as consequênciasprevistas na CláusulaSétima;
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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 culpa da CONTRATADA, será esta ressarcidados prejuízos regularmente comprovados,
quando os houver sofrido;
12.3.2. A rescisãocontratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as censequências previstas
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nO 8.666/93 com alterações posteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrência da liCitaçãoe rescindir este Contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, ficando asseguradoo contraditório e o direito de detesa, 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 capacidade econômíca e
financeira;
b) a CONTRATADA for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com
qualquer órgão da Administração Pública;
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 consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das
obrigações por 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 apresentação das devidas justificativas, nos termos da lei Federal nO
8.666/1993, com alterações posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA às
penalidades previstas no art 7° da Lei Federal nO 10.520/2002 e no art. 86 da Lei.Federal nO
8.666/1993 e alterações posteriores, na seguinte conformídade:

I-Advertência;
II-Multa;
III - Suspensão temporária de participar de liCitações e impedimento de contratar com a
Administração;
IV - Declaraçãode lnldoneídade para licitar ou contratar com a Administração Pública:

14.2. A multa será aplicada:

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 emissão da respectiva ordem de forneci ente;

'. .
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecuçãototal
ou parcial do mesmo;

14.3. Casoa CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execuçãodeste COntrato,comportar-se
de modo ínidôneo, fizer declaração falsa 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 dnco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

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

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

14.6. Caso a CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas serão
descontadasda caução recolhida a t(tulo de garantia contratual;

14.7. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter cornpensatórío, porém moratório, e
consequentemente,o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais
danos, perdasou prejuízos,que seu ato punívelvenha iii acarretar ao CONTRATANTE;

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

cLÁUSULA DÉClMA 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 nO 8666/93, com alterações
posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

16.1. O presenteContrato vincula-seaos termos:

16.1.1 do edital do Pregão PresencialnO 053/2019 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/BA para dírimir questões oriundas deste
Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais priVilegiadoque seja.

d~ IUl CN?J 16.416 1~ijJ(QOl-9~
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ANEXO 1- UANTITATIVOS E VALORES

MOVEIS - LOTE 01
Descrição Quant

Cadeira para escritório fixa 04 pernas secretaria!
azul/prelo, acento e encosto sL'Olchoado 28

5

Unido Valor Uni L Valor Tola!

UN RS 75,00 RS 2.100,00

UN
R$ 654,00 R$ 3.270,00

Mesa para computador PoIítomo Malta com 4 Gavetas 4
gavetas com corrediças metálicas • Estrutura em MOP
15mm- Acabamento em FF Altura (cm) 75,S"Largura (cm)
120
A~ârio de aço com 4 gavetas na cor cinza padrão, altura: I
130,2 cm x largura: 47,0 cm ProfundIdade 57,0 cm;
(Produto totalmente montável Estrutura em chapa #26 e i

#24 0,45mm e 0.60mm) Corpo das gavetas em galvalume
chapa #26 (0,45mm) Frente das gavetas em aço chapa
#26 (O,45mm) 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta Desliza

3 por trilhos corrediças com esferas Porta etiquetas 11 UN
eslampaco na nnte da gaveta Puxador estampado na
frente da gaveta com perfil em PVC Fechadura tipo Yaie
com 2 chaves e fechamento simul~neo das gavetas
Acompanha <it pê regulável Gabinete e frente das
gavetas: Pintura elelrostática a pó (tinta hibrida) na cor
cinza cristal. R$ 410,00 RS 4.510,00

74 UN R$ 70,00 RS 5.180,00
14 LJN RS 210,00 RS 2.940,00 .

....~ ...._~_........~..-
R$ 18.000,00

8jcadeifa Secretária Fix.a C-31 PVC Sem Braço Com I
Tecdo.

~:e~::~i~=~;â:~~ ~:I::O~~~:::::~~_
VALOR TOTAL DO LOTE

DEZOITO MIL REAIS

Valor Total: R$18.000,OO (dezoito mil reais).

Reinaldo Barbosa

Movmobile Industria EComercio Oe Moveis LTOA - Contratada
Evilasio Hílario dos Santos - Sócio Adm .
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PREFEITURA MUNICIPALDE lUlU

DECLARAÇÃO

A empresa Movmobile Indústria e (;.Ql1nércio(feMClvelS
deste solicitar exceçlo a clá

dáusuaaP" ,

Valença, 19 de julho de

Movmobil$lnd. e Com. de MóveisL.TDA
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1 2~' ltlOlJ1·52

l\f0\'1ll0bilc ln
Utm .Juv("ueio de

CNHJ: 19.3H.2Dl
1'1'}.: (75) a641-382'J ('EI~45.

e Onuemo de;>~iOV0isUdà.
• 141, ~ool<'eHx, Vruen(,mi-Ba

52 JtJHCriçio F..toitJulual: na
000 E-mail: movIDobilevaltm. otmaiLrom
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QUINTA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2019' ANO VII IN º 856 CONTRATOS

~---PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU ~
ESTADO DA BAHIA lUlU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 092/2019. Em
cumprimento às disposiçõesdo ParágrafoÚnico, 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:
MAGAZINEPALMASLTDA- ME, inscrita no CNPJsob N° 21.014.140/0001-99.
Valor Global R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais). Objeto: contratação de Pessoa
Jurídicapara Fornecimentode MÓVEISdestinadasà EscolasMunicipaiscom recursosdo
Precatóriodo FUNDEF.DataContrato: 19/07/2019 - Vigência: 19/07/2019 a 17/09/2019
- DotaçõesOrçamentárias: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 MagalhãesJunior - Sócio Adm.; pela Contratante Reinaldo
Barbosade Góes,PrefeitoMunicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 093/2019. Em
cumprimento às disposiçõesdo ParágrafoÚnico, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se
público a síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa para Fornecimento de
móveis, com dezessetecláusulas,celebradocom a seguinte PessoaJurídica: GAUS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n.o
10.588.756/0001-57. ValorGlobalR$ 112.499,99(cento e dozemil e quatrocentose
noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Objeto: contratação de Pessoa
Jurídicapara Fornecimentode MÓVEISdestinadasà EscolasMunicipaiscom recursosdo
Precatóriodo FUNDEF.DataContrato: 19/07/2019- Vigência: 19/07/2019 a 17/09/2019
- DotaçõesOrçamentárias:01.04.2095/4.4.9.0.52.00.Origem do Contrato: Processo
Adm. 053/2019 - Pregão Presencial 015/2019. Assinaturas: pela Contratada:
CarlosAndré PereiraNeves- SócioAdm.; pela Contratante ReinaldoBarbosade Góes,
PrefeitoMunicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 094/2019. Em
cumprimento às disposiçõesdo ParágrafoÚnico, 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:
MOVMOBILEINDUSTRIAECOMERCIODEMOVEISLTDA, inscrita no CNPJsob
o n.O 19.371.291/0001-52. Valor Global R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Objeto:
contratação de PessoaJurídica para Fornecimentode MÓVEISdestinadas 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: ProcessoAdm. 053/2019 - Pregão
Presencial 015/2019. Assinaturas:pelaContratada:EvilasioHilariodos Santos- Sócio
Adm.; pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.


