CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 156/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADOf MUNICÍPIO DE ARAÇÁS E, DO OUTRO,
LOJA DA FABRICA COM DE MOVEIS LTDA.
Termo de contraio de fornecimento que eníre $i fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁ S,
ESTADO DA BAHIA, com sede na Praça da Matriz n, 160, Centro, inscrita no CNPJ sob o NA
°
16.131.08S/00G1-10, neste ato representada aqui pelo Sr. Agamenon Oliveira Coelho, de agora em diante
denominado CONTRATANTE, e do outro lado o LOJA DA FABRICA COM DÊ MOVEIS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, com sede na Rua A , N6 521, Térreo, Nova Itabuna , CÊP 45.611 110, Itabuna - BA, inscrito
no CNPJ/MF sob n° 35.807.941/0001-16, doravante denominado simplesmente CONTRATADO , através de seu
representante legal, o Sr. 1VO MONTARGIL FONSECA FILHO , inscrito no CPF n° : 559.016 385-49, ao final
assinado vêm celebrar o presente Contrato de fornecimento de que se regerá de acordo com as seguintes
cláusulas e condições

-

.

.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

OU Destina-se este Contrato a propiciar ôvnparo lega! na rela ção de fornecimento entre os contratantes acima
mencionados, afim de que a contrata ção de empresa especializada para ô fornecimento de MATERIAIS
PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MINUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO DO
PROGRAMA PRIMEIRA 1NFANCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS (criança feliz)
NO EXERC Í CIO DE 2022, em conformidade com o Processo Administrativo n° 180/2022, Dispensa de
Licitação n ° 082/2022 e especificações do Anexo í
1

y

.

CLÁUSULA SEGUNDA

.

02.1

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) Disponibilizar o produto descrito no Anexo deste conírato, no local e tempo requeridos, mediante
requisições do preposto autorizado;

i.

Entrega imediata, em até 5 (cinco) dias, de responsabilidade da CONTRATADA, para
qualquer quantidade, mediante autorização da respectiva Secretaria solicitante;

Locai de Entrega do objeto: deverá seguir o cronograma e os locais indicados na ordem
de serviços/fornecimento e o pagamento será conforme a quantidade entregue constante
em cada nota fisca! emitida a esta prefeitura

.

b) Assegurar a boa qualidade do produto;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprímento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste editai;
d) Nã o transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
e ) Nã o caucionar ou utilizar o contrato a terceiros , no todo ou em partes, sem o pr évio consentimento da
CONTRATANTE;
f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execuçã o do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita ção;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo
a legislaçã o em vigor quanto á s obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
i) Nã o utilizar este contrato, como garantia de qualquer operaçã o financeira, a exemplo de empr éstimos
bancários ou descontos de duplicatas;
PAR Á GRAFO PRIMEIRO - Ficar á a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da
execução do contraio, bem como dos tributos, obriga ções trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais
custos diretos e Indiretos, necessários á execução do objeto desta Licitação

.
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGA ÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
a)
b)
c)

Designar prepastos para fiscalizar , apontar falhas o atestar o recebimento do objeto;
Efetuar nos prazos indicados , os pagamentos devidos à CONTRATADA;
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltar á a fluir após a apresentação
das novas faturas corretas ;
Notificar por escrito , à CONTRATADA, quando da aplicação de muitas previstas neste Contrato;

d)
e ) Declarar os materiais efetivamente prestados.
f) A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de Contrato.
g) À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer em toda
a sua plenitude a açã o fiscaiizadora.
h) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer
irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não impfica
em co-responsabiíldade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
i) A PMA se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se considerados
em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da empresa
Contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. - O valor do presente contrato é de R$ 13.560,00 (treze mi! e quinhentos e sessenta reais),
constante da proposta integrante da Dispensa n° 082/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido este
como preço justo e suficiente para a total fornecimento, objeto deste instrumento

.

\d

4.2. - Os pagamentos serã o efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura
que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.

.

4.3 - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresenta ção da fatura o contratado dever á estar de posse, em
plena vigência , da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas
estadual, federal (conjunta com D í vida Ativa e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não
pagamento.

\

-

PAR Á GRAFO PRIMEIRO Havendo erro na fatura ou descumprimento das condiçõ es pactuadas, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessá rias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de
reapreseníaçã o da fatura, devidamente corrigida.

-

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
PAR ÁGRAFO SEGUNDO
liquidação qualquer obrigaçã o financeira que fhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajuste de preço.
4.4. - O termo contratual poder á durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art, 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos , ser alterado, mediante justificativa e
autoriza ção da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter
eficácia, ser publicado em órgã o de imprensa oficiai,

.

4.5 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e
calculados de acordo com as disposiçõ es especí ficas vigentes, editadas pelo Governo Federal

.

4.6. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados
pela varia ção do porcentuaf resultante da diferenç a do preço fixado para o dia de apresentaçã o da proposta
e o dia da entrada em vigor do novo pre ç o, aplí cando se sobre o preço proposto.

-

-

-
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A empresa o ser contratada rievorá apresentar documento oficial comprovando o reajuste ,
acompanhado de requerimento.

4* 7,

CLÁUSULA QUINTA

- DA CESSÃO TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATA
,

ÇÃ O

5.1, - O presente contrato não poderá ser objeto de cess ão, transferência ou subcontratação, no todo ou
porte, sem pré via e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA SEXTA

- PA VtGÉNCIA/PRAZOS

O referido contrato terá vigência do dia 26 de julho de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022,

06.1.

CLÁUSULA SÉTIMA

- ALOCAC ÃO DE RECURSOS

—

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
7.1,
orçamentaria:

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

2013

44.90.52

29

CLÁUSULA OITAVA- PA RESCIS Ã O CONTRATUAL
6.1. - Este contrato poder á ser rescindido unilateralmente peio CONTRATANTE, respeitado o devido
processo legai, e sem que assista à contratado direito a qualquer indeniza ção, nas seguintes hipóteses:

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
Atraso no cumprimento das "ordens de fornecimento";
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
Falência, liquidaçã o judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita
autorização do contratante

a)
b)
c)
d)
e)

.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO Rescindido o conírato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito,
apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados
nos arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93, alterada peia lei n,fl 8.883 /94

.

-

CLÁUSULA NONA DAS RESPONSABILIDADES
9.1. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado á
CONTRATANTE ou a terceiros em decorr ência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

-

PAR ÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua
proposta, os tributos, contribuições fiscais, para fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas incidentes sobre a compra do material, nã o cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preç os por recolhimentos determinados peia autoridade
competente.

-

-

PAR ÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
parahsações na execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja
culpa da CONTRATADA, devldamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à
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48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita

-

PAR Á GRAFO TERCEIRO Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do
objeto quo a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer
tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra
efetuada , tais valores serão imediatamente excluí dos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido
pago á CONTRATADA .

CLÁUSULA DÉCIMA

- DAS PENALIDADES

-

-

10,1, A adjudicatária CONTRATADA sujeitar se-á, no caso de iriadimpierhento de suas obrigações, as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da Infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:

a ) Advertência , por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b] Multas de até:

b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o
trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta)
dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.

,

a ) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e
da possibilidade da rescisã o contratual;

b) Suspensão do direito de contratar com o Município de Araçás pelo perfodó máximo de 5 (cinco) anos nas
hipóteses previstas no art. 7o da Lei n° 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo na superior a 02 (dois) anos em situações n ão previstas no art. 7o da Lei n° 10.520/2002.
c) Declaração de ínidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puniçã o ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançã o aplicada com base na alínea anterior.
d) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preç os
vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem

.

e) As multas previstas na alínea V poder ão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário,

f) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente rio prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
ório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit
Prefeitura Municipal de Araçás.

g) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa á contratada, sob pena de multa

.

i) Esgotados todos os prazos de execuçã o do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações
enquanto não ressarcir os danos causados à Administraçã o Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes
assumida, sem prejuí zo de outras penalidades

.

-

-
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10 * 2. - A penalidade de declaração de inídoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
será de compet ência do Prefeito Municipal de Araçás, as demais penalidades serão de competência do(s )
Secretârio( s ) solicitantes.
CL ÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

- DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÃQ

-

11.1. O presente Contrato será publicado, por extrato , no Mural das Dependências Públicas Municipais e
em Diário Oficial no prazo má ximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.

.-

11.2 Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei r f 10.520/02,
subsidiada a Le? n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

- DO FORO

12.L - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Aíagoinhas,
Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus
herdeiros e sucessores, a qualquer título. E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente
em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos
e legais efeitos.

.

Araçás, 26 de julho de 2022

AGAMENON GllVEIRA COELHO
Prefeilo Municipal
Contratante
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ANEXO I CONTRATO NM 50/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNSOfMiWTO ©
IMATERIAIS
PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MINUCIPAl. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO DO
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOAS (CRIANÇ A
FELIZ) NO EXERCÍ CIO DE 2022.

-

CONTRATADA : LOJA DA FABRICA COM DE MOVEIS LTDA, INSCRITO NO CNPJ N* 35.807.941/0001
16. Rua A , N' 521, Térreo, Nova Itabuna, CEP 45.611 110, Itabima BA , CUJO VALOR GLOBAL SERÁ
DE RS 13,560,00 ( treze míl e quinhentos e sossonta roais)

-.

-

-

:>

NOME PADRONIZADO/ DESCRIGAO
I

\
!

TOTAL

VALOR UN1T

UF

QTDE.

und

2

R$

870,00

R$

1.740,00

und

2

R$

390,00

R$

780,00

| um design moderno e compacto para se adequar a
| apartamentos e escritórios pequenos. É leve e de fácil

und

1

R$

420,00

R$

420,00

ARMARIO GAVETEIRO, MATERIAL: MOF; QUANTIDADE DE
| GAVETAS: 4: CQR:CINZA; COM SUPORTE PARA PASTAS
SUSPENSAS ' COM CHAVE DIMENSÕES;
ALTURA: 132 CM
LARGURA: 46.5 CM
PROFUNDIDADE: 42 CM
PESO 31,46 KG

und

3

R$

1.350,00

R$

4,OSG,O0

und

1

R$

520,00

R$

520,00

und

2

R$

750,00

R$

1.500,00

und

9

R$

450,00

RS

4.050 00

ARMÁRIOS DE ESCRITÓRIO ALTO COM 02 PORTAS COM
?
| CHAVE COR CINZA Estrutura em MDP 15 mm; Costa em
1 j Eucaplac 3 mm: Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço;
\ Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com
j Acabamento Pintura Eletrost ática em Epó xi Fosco.

.

MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA , 4300 Gramas
de material Madeira. Necessária montagem Sim
| ? i Número de produtos 500

.

i .Tipo

Marca Lukaliam . Dimensões do produto 103 x 46 x 12 cm;
| 24.3 Quilogramas. EAN 7908458704101.
?

í

| MESA PARA IMPRESSORA COR CINZA, Mesa de Cabeceira

.

i Vazado 1 Prateleira O nicho vazado com 01 prateleira possuí

3

| deslocamento peios ambientes, possuindo 04 rodízios na
I parte mfenor do móvel. 02 com freio e 02 normais.

4

— > LONGAR ÍNA

SECRETÁ RIA 3 LUGARES TECIDO PRETOi MEDIDAS A$SENTO;41 CM LARGURA x 39 CM
3 I PROFUNDIDADE x 70 ESPESSURA MEDIDAS ENCOSTO;
I 30 CM
í - ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 45 CM

|

t
I

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: ENCOSTO

j REGULÁVEL NA ALTURA. APOIO LOMBAR INTEGRADO,

PROPORCIONANDO ÓTIMO CONFORTO E ERGONOMIA
ASSENTO ESTOFADO E ANATÓMICO, ESPUMA COM
6 DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55 KGF/M3). APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA COM DIMENSÕES
QUE ATENDEM AS NORMAS NACIONAIS NBR DA ABNT
MECANISMO PRATICO, PERMITE AJUSTE DE ALTURA DO
ASSENTO INCt INAÇÃO DO ENCOSTO

.

CADEIRA GIRAT ÓRIA SEM BRAÇO: Possui estrutura da
melai, trazendo mais segurança e rvestlmenfo estofado, que
j garartle muito mais conforto. Suporta até 110kg, possuí
| encosto fixo e 5 pés com rodízios

-

-

.
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! ESTANTE DE AÇO PARA AIMOXARIFADO: EDPPM 4 /420
! BITOLA CHAPA 14 1,95 MM COM SAPATA DE AÇO COM
I 4 PLANOS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO PELO
' PROCESSO EPÒ XI - PÔ ELETROST ÁTICO NA COR CINZA .

« -

|

VALOR TOTAL

.

und

1

R$

500,00

8$
R$

500,00
13.560,00
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Sexta-feira
29 de Julho de 2022
2 - Ano IX - N° 991

Diário Oficial do

Araçás

MUNICÍPIO

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS
CNPJ n° 16.131.088/0001-10
EXTRATO DE RATIFICAÇÃ O DO ATO
DISPENSA DE LICITA ÇÃ O N° 082/ 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 180/ 2022
f"

7:

%

:

U IIij

f

O Prefeito Municipal de Araçás ratifica a Dispensa ide Licitação n° oè2/2022,/-consequente do processo
administrativo n° 180/2022, que tem por objetivo a custea fContratação de empresa especializada para o
*
fornecimento de MATERIAIS PERMANENTES PARA IÃTENDÊR A SECRETARIA MINUCIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA PRIMEIRA j INFANClApSlO SISTEMA ÚNICO DE
ASSIST Ê NCIA SOCIAL-SÚAS (criança feliz) NO EXERC Í CIO DE 2022, de acorcio èom o art 24, inciso IV, da Lei
n°. 8.666/93. Vigência: a partir de 26 de julhò de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Recurso Orçamentário:
Projeto/Atividade: 2013 - Elemento de despesa: ; 44.90.52
Fonte de Recurso: 29. Contratado LOJA DA
FABRICA COM DE MOVEIS LTDA. CNPJg 35.807.941/0001 16. Valor Global: RS 13.560 00 (treze mil e
quinhentos e sessenta i ais);;pataL2 7/2022.: Agamenon Oliveira Coelhp Rr elip Municipal.
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AVISO DE HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAOti

%
I

V

i

%
. .í 5
O Prefeito Municipal de Araçás. no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações, resolve homologar a Dispensa % de \ Licitação nc |082/2022, consequente do processo
administrativo n° 180/2022, que tem por objetivo a custear Óontratação detèmpresa especializada oara o
fornecimento de MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER, AM SECRETARIA MINUCIPAL DE
Wi
ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA PRIMEIRA . .INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL-SÚ.ÃS .(criariça eliz) NO EXERCÍ CIO DE 2022,de
ò com o art. 24, inciso IV, da Lei
n°. 8.666/93 Vigência: a partir de 26 dé julho de 2022 até 31„ de dezembro Se 2022. Recurso Orçamentário:
Projeto/ Atividade: 2013 - Elemento de despesa: ,44.90.52
Fonte de Recurso: 29. Contratado LOJA DA
FABRICA COM DE MOVEIS LTDA. "CNPJ 35:807.941/000á
t 6. Valor Global: R$ 13.560,00 (treze mil e
quinhentos e sessenta reais).,Data: 29/07/2022. Agamencn Oliveira Coelho Prefeito Municipal
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CONTRATO N° 156/ 2022

v

O Prefeito Municipal dé Ãrãçás, no uso de suas atribuições, torna pública a Cònfratáçãoií Licitação: Processo
Administrativo n° l
- 80/2022. Modalidade: Dispensa de Licitação N° 082/2022. Objeto:ÍOdht
òtaçãó de empresa
especializada ; para o fornecimento de MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA
MINUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCfAL DENTRO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIÁ NO SISTEMA ÚNICO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS (criança feliz) NO EXERC ÍCIO DE 2022. Vigência: a partir de 26 de julho de
2022 até 31 de dezembro; dé 3022? Recurso Orçamentário: Projetó/Ath/idade: 2013 - ElemerifÒ ‘dè despesa:
44.90.52 - Fonte de Tíécúrso: 29 Contratado LOJA DA FABRICA COM DE MOVEIS LTDA. CNPJ:
35.807.941/0001-16. Valor Global: R$ 13.560,00 (treze mil e quinhentos e sessenta reais). Data: 29/07/2022.
Agamenon Oliveira Coelho, Prefeito Municipal.
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