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1 DlARIO DO MUNICÍPIO

~UN~O MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IUIU[BA - EXTRATO CONTRATO N°
i 024/2018. Em cumprimento às disposições do Parágrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666/93,
II torna-se público a síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em para
I AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS,com dezessete cláusulas,
celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA ME - CNPJ 26.576.226/0001-29, Valor Global R$ 1.911,00 (um mil
novecentos e onze reais). Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de móveis de
escritório e eletrodomésticos, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza de IUIU/BA. Data Contrato: 22/02/2018 -

~ Vigência: 22/02/2018 a 30/04/2018 - Dotações Orçamentárias: 01.11.2.040/4.4.90.52. Origem
do Contrato: Processo Adm. 134/2017 - Pregão Presencial 054/2017, Assinaturas: pelo
Contratado: Almir Silva Pinheiro Junior; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito
1\.1 .•. _: ._: __ ,


