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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n'0E, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'{100
CNPJ 30.607.381/000í-32 - Tel: (075) 3339-2150 / 2128

CONTRATO DE FORNECIMEl{TO I{' 016/2O23FOR.FME
PREGÃO ELETRÔNICO N' O3OI2O22

Termo de Contrato de Fornecimênto
que entrê 6i fazem o FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO DE

SOUTO SOARES e a Empresa LOJA
OA FABRICA COi'IERCIO DE

MOVEIS LTDA.

o FUNDO ÍrtUNlClpAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES, Estado da Bahla, inscÍito no CNPJ - câdastro Nacional

de pessoas Jurídicas, sob o no 30.607.381/0001-32, localizado à Avênida José Sâmpaio, no 08, 1'Andar, Centro, Souto

Soares-Ba, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a senhora ZAIRA BARBOSA DE SOUZA

ANDRADE, portadora do RG n' 07.584.888-07/5SPAA, e CPF n' 00í.3í9.99Sí6, Íesidente ê domiciliada na Rua Glória

Sampaio, Nô 64, Centro, nêsta cidade, doravante dênominado CONTRÁTANÍE, e â ompÍesa, LOJA DA FABRICA

coi,tERcto DE ÍúovEts LTDA, inscÍita no CNPJ sob N' 35.807.941/0001-16, com §ede na Rua A,521, Ténôo, Nova

Itabuna, habuna/BA, CEP: 45.611-110, denominada simplesmenle CONTRATADA, Íirmam neste ato, o presente contrato,

na foÍma e condi@s que se seguem:

CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.1. Este mntrato tem como objeto a sdeÉo da proposta mais vantajosa, paÍa a AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIOS,

PARA SUpRtR AS NECESSTDADE§ OO rUltOo MUN|C|PAL DE EDUCAÇÁO, CONFORME CONVENIO N" 1ô4,12022

FIRMADO ENTRE A SECRETÁRA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇAO OE SOUTO

SOARES,

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRÂZO
2.1. O pzzo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ão) ser supêÍkx(es) a 15 dias coÍÍidos, a contar da data

de recebimento da "Ordem de Compra" emilida pelo setor responsável.

CLÁUSULA TERCEIRA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACE]TAçÃO DO OBJETO
3..1. A licitante se responsabilizará pela entrega e fomecimento do objeto, em perfeitas condiçôes novos e sem avarias,

em suas rêspectivas embalagens originais com todos os manuais ou orientação de uso e obsdscsndo às esp€ciÍicações

crnstantes ngstê instrumento convocatóÍio.
3.2. O ob.leto solicitado d€verá ser entregue conforme a programaçáo enviada e medianle a ordem de

compras/fomecimento do Setor de CompÍas nos seguintes locais e horários:
a) PreÍeitura Municipal de Souto Soares/Ba Av. José Sampaio no 08, Centro, Souto Soares/BA - CEP: 46.99G000,

hoÍáÍios de Funcionamento das O8:0Oh as 12:00h e '14:00h as 17:00h horário de Brasília.

3.3. Verificada a dêsmnÍormidade de algum objeto, â licitanle voncedora deverá proÍnoveÍ a substituição do mesmo, no

prazo máximo de OS (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
à.+. Não será considêrado entrega realizada para produtos que tenham sido devoMdos por náo atender as

especmcâções definidas no Termo de Refêrência, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.
3.á. No momento da entrega dos produlos @nforme cronograma a vencedora deverá fomecer a Nota Fiscal dos itens

entrêgues na totalidade do pedido, que aÉs a conferência, por no mínimo 0'l (um) sêrvidor, encaminhará as Nolas

Fiscais para o setor responsável pelos pagamenlos.
3.6. A §êcretaria sollcitante teÉ o prâzo máximo ds 03 (três) dias para proc€ssar a conferência do quo foi entr€gue,

lavrando o termo dê rêcêbimonto delinitivo ou notifcando a contratada para substiluiÉo do obiêto êntrsgus em desacordo

com as especificações.
3.7. O Íêcêbimento pÍoüsóÍio ou definitivo náo exclui a responsabilidade da contratadâ pela perfeita axêGuÉo do

contÍato, ficand,o a mesma obígada a subslituir, no todo ou êm parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se

veriícaÍem vícios, defeitos ou inconeções.
3.8. Os equipamentos e mobiliáÍios qu€ necessitar€m d€ montag€m e instalaçâo dsvêráo seÍ feitos pela CONTRAÍADA;

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊITCIA
4..1. O prazo de vigênciâ deste contrato será de 6 (seis) meses, contados da datia da sua assinâtura, com efcácia aÉs a

publicação do seu extrato no Diário Oncial do Município, podendo ser pronogado mediante acordo enke as partes e nos

teÍmos da Lei 8.666/93.

GúUSULA QUIMTA - PREçO, REUSÁO E REAJUSTE
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5.1- O valor global pala o Íomecimento oÍa contratado importa em R$ 359,600,00 (trgzentos ê cinguenta e nove
mil ê seiscêntos rêais), referente aos lotes 05, 06 e 08, sendo o lote 05 no valoÍ de R$ í0,260,00 (dez mil,
duzentos e sessenta reais), lote 06 no valor de R$ 51.E40,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta
reais) e lote 08 no valor de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), resultante das
quantidades consiantes da Proposta de Preço vencedora, objeto do Editalde Pregáo N'.030/2022.
5.2. Os preços são fixos e rrrêajusláveis.
5.3. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço oÍerlado, dentro do princÍpio da teoria do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, conforme previsto no art. 65 da Lêi N" 8.666/93

CúUSULA SEXTA - DO PAGAÍIIEI{TO E ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - Os pagamentos devidos à contratada seÉo efstuados alravés dê ordêm bancária ou crédito em conta coÍente, no
prazo náo supeÍior a 30 (finta) dias, após a apresentaçáo da Nota Fiscal devidamente atestada.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fuiÉ a partir de sua regularização por parle da
contratada.
6.3 - As notas fiscaisi/faturas que apresentarem inconeçôes seÉo devolvidas â ContGtada e seu vencimenlo ocorreÉ
após a data de sua aprêsentação válida.
6.4- A Emprgsa licitante vêncedora do pÍesêntê cêrtame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Elgtrônica, paÍa pagamento
do obieto desta licitação, sendo enüada juntamentê com lodas as provas ds rsguhridade para com as Fazendas
Federal, Estâduale Municipal, bem como para com o FGTS e Justiça do Trabalho.
6.t Constatando-se a situaçáo de iÍregularidade dâ conlratada, será providenciada sua nolificaÉo, por escÍito, para

que, no prazo de 5 (cinm) dias úteis, regularize sua situação ou. no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser pronogado uma vez, por igual período, a crilério da conlrâtante.
6.6- Persistindo a irÍegularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contralual nos autos do
processo administrativo coÍrespondente, asseguÍada à contralada a ampla deÍesa.
6.7- A3 despêBas decoÍr6ntes dâ exêcuÉo dos saÍviços conlratados, coÍÍêÍão à conta de rêcursos con3tanlêr dê
dotaçôes consignadas no Orçamento Municipal paÍa o oxêrcício corÍgntê, a aaber.

Unidade OrçamentáÍia: 02.04.02 - FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pror.Atividade: 2067 - Manutençáo das Ações do Ensino Fundamental
Elêmênto Dêsposâ: 4490.52.00 - Equipamento e Material Permanenie
Fonte: í57í

CúUSULA SETIMA - DIREÍTOS E OBRIGAçÔES DAS PARTES CONTRATANTES
7.í -DA CONTRATADA;
7.1.1- A CONTRATAOA deveÉ fomecer o objeto desta licitaÉo de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramentê responsável por todas âs obrigaçõês e compÍomissos conlraídos
com terceiros, para a exeorÉo deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdênciários, liscais,
secuÍiláÍios, comerciais e outros fins, a oles náo se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nôm mêsmo ao de
solid ariêdadê.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuÍzos causados à CONTRATANTE ou a
teÍceiÍos, decoÍÍentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na exscuÉo do objeto dêstê Contrato,
diretamente, por seus preposlos e/ou empregados, não excluindo ou reduziodo essa responsabilidade, a fiscâlizaçáo ou
acompanhamento Íeito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos.
7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a rêsponsabilidad6 total p6la exscuÇão do íomêcim€nto objeto deste Contrato.
7.1.5 - A CONTR TADA obriga-se a manter estoques suficientes para alender as necessidades do objeto contido no
Edital, que é parte integrânte deste ContÍalo.
7.1.6 - Reconhecêr os direitos da administraÉo, êm caso dê rescisáo administrativa prsvista no Artigo 77 d8 Lei
8.666/93;
7.'1.7 - A CONTRATADA obriga-so a manter, durante toda exscuÉo do conúato, em compatibilidade com as obíigaçôês
por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualifcaÉo exigida na Licitaçao.
7.1.8 - A CONTRATADA ficará obÍigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressóes que se
fizeÍgm no objêto, de alé 25o/o (vinle e cinco por cento) do valoÍ inicial atualizado do contrato, na forma provistâ na Lêi
Federal n. 8.666/93.

7.2 . DA CONTRATANTE:
7 -2.'l - PagaÍ @,}foIlíl.e estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigaçôes fnanceiras deconentes do presente Contrato, na
integralidade dos sous termos;
7.2.2- Afrscalizaçáo do fomecimento será por pessoal designado pda CONTRATANTE.
7.2-3 - PodeÍá a fiscalização ordenar a suspensáo total ou parcial dos serviços, câso não sêiam atendidas, dontro d€ 36
(tinta e
seis) horas, as redamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se adicâr a CONTRATADA.

CúUSUIá OITAVA - PENALIDADE

8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n'8.666/93, a licitante venc€dora ÍicaÉ sujeita, no c€so de alraso
in ustilicado, assim considerado pela AdministraÉo, inexecuçáo parcial ou inex€cução total da obÍigação, s€m prejuízo
dâs rêsponsabilidâdês cMl ê cÍiminâl, assêguradâ â prévia ê amplâ defêsa, às seguintes ponalidâdes:
| - Advertência sempre que Íorem constatadas inÍrações leves.
ll - Multa, na Íorma previsla no inslrumanlo convocatório ou no contrato;
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lll - suspênsáo lemporária de pârticipaÉo em licitaÉo e impêdimento do conlratar com a AdministraÉo, por prazo não
supêrior a 2 (dois) anos:
lV - Declaração de inidoneidade para licitar ou confatar com e Adminislraçáo Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniÉo ou até qu6 seja promovida a reabilitaçáo p€rant6 a própria auloÍidade que aplicou a
penalidadê, quê será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuÍzos resullantes ê após
decorÍido o pÍazo da sanÉo aplicâda.
8.2. As sançóês pÍêvistas nos incisos l, lll e lV destê aÍtigo podêráo ser aplicadâs juntamento com â do inciso Il, íacultada
a defesa préüa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8.3. lnexecuÉo contÍatual, inclusive por atraso iniustificado na exeqJção do contrato, sujeitârá o contratado à muha de
mora, quê sêrá graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os soguintes limites máximos:
| - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicaiário em assinar o contrato, denlro de l0
(dez) dias conidos, contados da data de sua convocaÉo;
ll - 0,3% (kês décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobÍe o valor da parte do fomecimento não
Íealizado:
lll - 0,7% (sgte décimos por csnto) sobÍe o valor da paÍte do fomecimenlo não realizado, por câda dia subseqüente ao
trigésimo.
8.4. A Adminislração se reserva ao direito de descontar do pagamenlo dgvido à contratada o valor dê qualquer multa
porventura imposta em viÍtudo do dêscumprimênto das condiÉes estipuledas no confalo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
8.5- As mulias pÍeüstas nêstê itêm nâo têm caÍátêÍ compensatóÍio ê o s6u pagamênto não eximirá o ConlÍatado da
responsabilidade por perdas e danos deconentes das infiações cometidas.
8.6. Em qualquer hiÉtese de aplicâção de sançóes, serão assegurados à liciiante vencedora o contrâdltório e a ampla
defesa

crÁusuLA NoNA - DA TNEXECUçÀO E DÂ RESCTSÃO
9.1 - A CONTRATANTE pod€rá rescindir, unilatêralmânte, este Contrato, indspendenle de intêrpslação judicial ou
extrajudicial, sempre que oconer por pârle da CONTRATADA:
9.1.'l - O não cumpÍimento, ou cumprimento irregulaÍ, de dáusulas contratuais, €spocilicaçóes ou prazos;
9.'1.2 - A lentidáo do seu cumprimenlo, levando a CONTRATANTE a @mprovar a impossibilidade da entrega dos
prcdutos adquiridos, nos prazos e mndições eíipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado no início da ênlrega;
9.1.4 - A paralisaÉo da enlrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicaÉo à CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontrâtâÉo total ou parcial do objeto dêst€ contrato, a associaÉo da CONTRATADA coín outÍem, a cêssáo
ou transÍêrência, total ou parcial, bem como â fusáo, cisão ou incorporaçáo sem a pÍévia autorização por escÍito da
CONTRATANTE:
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das detorminaqões regulares da FiscalizaÉo da CONTRÂTANTE, bem
como dos seus superiores;
9.1.7 - O com6limento reiterado d€ faltas na êxecução dos sêrviços, anotadas na íorma do paÉgrafo pímêiro do artigo 67
da Lêi número 8666/93 de 21106/93;
9.1.8 - A desetaÉo de Íalência, insolvência ou concordala da CONTRATADA;
9.1.8.1 - No caso dê concordata é facutlado à CONTRATANÍE mânter o contÍato, com a CONTRATADA, assumindo ou
não o controle dâs atividadês que iulgar necessárias, a seu exdusivo.iuizo, de formâ â pêrmiür a condusáo da ênlrega
dos prcdutos sem pÍejuízo à Adminisfação;
9.1.9 - A dissoluçáo da CONTRÂTADA;
9.1.10 - A alteração social ou a modiÍicaÉo da finalidede ou da estÍutura da CONTRATADA, que preiudique a execuÉo
do contrato:
9.'1.1'l - OcorÍendo a rescisáo nos lermos do ilem acima citado, acanetaÍá pârê a CONTFIATADA, as conseqüências
contidas no artigo 80 da Lei N" 8666/93 de 21106/93, sem prejuÍzo de outras sangões previstas na citada Lêi.
9.2 - A rescisáo contrâtual poderá também ocorreÍ das ssguintês íormas:
9.2.1 - Determinada por ato unilaterâl ê esqito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itêns de 9.'1.í a
9.1.10, ou outÍos conlidos na Lei N". 8666193 de 21106/93;
9.2.2 - Aínigávê|, por acordo entrê as paÍtes CONTR.ATANTES, dssd6 que haia convoniência para a CONTRATANTE;
9.2.2.'l - A rescisão amigável ou adminisfaliva deverá seÍ precedida de autorizaÉo escÍita e fundamentada da
autoridade competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Auando a rescisáo ocoÍTêr, sêm culpa da CONTRATADA, sBrá ressgrcido a est6 os prejuízos regularmênte
comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia "sê houveri
b) Pagamentos deüdos pela execução do contrato até a data da rescisão;
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

cúusuLA DEcrÍúA - coNDrçÔEs GERÀS
10.'1 - Sêrão dê propriedade exdusiva da CONTRÂTANTE, os relatódos, planos estatísticos e quaisquer outros
documentos êlaborados p€la CONTRATAOA, .eÍerent€ âo objêto executado por êla;
10.2 - A CONTRATANTE reserva'se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necêssáÍio por conveniência dos seMços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA;
10.3 - lntêgram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edilâl e seus Anexos e a Proposta de Preços
da CONTRATADA;
10.4 - Náo Será permitdos a CONTRATADA, SuFemprsitar de Íorma parcial ou, aiMa, sub-rogar este Cont"ato:
10.5 - Est€ contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, â fm dê dirimir alguma dúvida em casos omissos.
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cLAUSULA DECtitA PRtitEtRÂ - DA F|SCALIZ/ÀçÃO DO CONTRÂTO:
11.1 Este conlrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrâdê, inscrito no CPF dê n.' 035.303.54t97, portador
da Matricula de n.o 571, para exercer âs atribuições de Gestor de Contmtos Administrativos do Poder Execúivo Municipal,
confoÍme Decreto Municipal dê n.o 172, de 26 de agosto de 202'1, publicâdo em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficialdo
Município
'11.2. A presença de fscalizaÉo náo atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃO
12.1. O pres€nte Contrato sará publicado sob foÍma de extrato êm DiáÍio Olicialdo MunicÍpio, no prazo ds í0 (dez) dias e
paÍtir da data dê sua assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO
'13.1 - As partes signatáÍias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estiado da Bahia, com
Íenúncia expressa a qualquer outÍo, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contÍaiadas, assinam o
presente Contralo, em 02 (duas) vias de igual teoÍ e único efeito, na pÍesença das testemunhas abaixo

ZAIRA BA SOUZA ANDRADE
Secretária Mu dê Educagáo
CONTRATANTE

Testemunhas:

IVO MONTARGIL ffi:ffiã.
FONSECA Eã5Ê#üffiiâáF*

FILHO:5590 1 63854S8,sfi
LOJA DA FABRICA C. DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 35.807.94í/000í-'16
CONTRATADA

?2/'7)-

Souto Soares Ba, 07 de Fevereiro de 2023.
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segunda-feim, 6 de fevereiÍo de 2023 | Ano VItr - Edição n' 0 t0l4 | Cademo I Diório oflciot ao itunlcíplo @[
Prefeitura Municipal de Souto Soares
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EXTRATO DE CONTRÂTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 30.607.381/000í -32

ContÍato N' 0í6/2023FOR-FME - LicitaÇão Pregão Eletrônico n O3O|2O22
Contratanle: Fundo Municipal de Educação de Souto Soares- Bahia.
ObiEtO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO
MUNtctpAL DE EoucAÇÃo, coNFoRME coNVENto No 164t2022 F|RMADo ENTRE A
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUcAÇÃo E FUNDo MUNoIPAL DE EDUcAçÃo oE SoUTo
SOARES.
ProponenterHomologado: LOJA DA FABRICA COiiERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ
sob N' 47.771.885/0001-96, com sede na Rua A, 521, Térreo, Nova ltabuna, ltabuna/BA. CEp:
45.6't 1-110.
Valor Homologado; R$ 359.600.00 (trêzenlos e cinquentâ ê nove mil e sêiscentos Íeais),
refeíente aos loles 05, 06 â 08, sendo o lote 05 no valor de R$ 10.2ô0,00 (dez mil, duzentos e
sessenta reais), lote 06 no vâlor de R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e quaÍenta reais)
e lote 08 no valor de RS 297.500,00 (duzentos e novenla e sete mil e quinhentos reais)_
Embasamonlo Legâl; Lei n.'8.666/93 e 10.520/02 suas postêrioÍes allerações.
Unidade Orçamentária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO
ProlÁtlvidade: 2067 - Manutençâo das Açôes do Ensino Fundamental
Elem€nto Despesa: 4490.52.00 - Equjpamenlo e Malerial Permanenle
Fonte:1571
Prazo de Vigência: 1010112023 a 1O1O712023.

Rua Eutacio ViêiÍa Viana I 0 I C€ntro I Souto SoãÍe§€â

Esl€ doârrnênb íor assinado digltelmsnte pôÍ SERASq E:Donan
E37359A23D41 20C5a375349É299DD3À0



quinta-feiE, 9 do fevereiro de 2023 | Ano \rIII - Edição n" 01017 | Cademo I DiórÍo oficiot do Munlcípto @E

Prefeitura Munici I dESouto Soares

ffi/
ERRATA DE EXTRÂTO DE CONTRATO

FUNDo MUNrctpÂL DE EDUcAçÃo DE souro soAREs
CNPJ/MF: 30.6073tr/0001-32

Nr GdlÉo n'01014 do dh lló de Fci'erêlro de 2023 do Dlóüo Olclrl do Múnicípl,o de Souto So.rca .€fcÍcrte ro
ExtÍrto de Contnto D' 0f6f2023FOR-fME - PÍcÍlo Elelrôhlco r'030/2022 onde SE Lt: PRÁZO DE VIGÊNCIA
fiNtno,J t toto7t2o23, LEIA§E: PRAZO DE }ÍGÊNCIA 0?/02/2023 t 0710tt2023,
Souto so.rer-BÀ 09 de Fcv.rctro de 2023.

EXTRATO DE CONTRÂTO
FUNDO MUNICIPAL DE ÉDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 30.607.38í/000í-32

Contrâto N' 016/2023FOR+IúE - LicitaÉo Pregão EletrônicD no O3O|2O22
Contrâtantê: Fundo Municipal dê EducaÉo de Souto Soaras- Bahia.
objeto: AourslÇÃo DE MoBrLrÁRros, PARA suPRlR As NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE-EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO NO 16412022 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA ESTADUAL
DE EDUcAÇÃo E FUNDo MUNCIPAL DE EDUCAÇÁO DE SOUTO SOARES.
Proponante/Homologedo: LOJA DA FABRICA COMERCIo DE MOVEIS LTDÂ, inscrita no CNPJ sob
N' 35.807.941/0001- 16, com sede na Rua A, 521, Térreo, Nova ltabunâ, ltabuna/BA, CEP: 45.ô1 1l 10.
Valor Homologado: R$ 359.600.00 (trêzenlos e cinquenta ê nove mil o soiscentos reais), rêferênte
aos loles 05,06 s 08, s6ndo o lote 05 no valor de RS 10.260,00 (dez mil, duz€ntos e sossentâ Íêais), lote
06 no valor de RS 51.840,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais) e lote 08 no valor de R$
297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos rêais).
Embasamento Lsgal: Lei n.o 8.666/93 e 10.520/02 suas posterioÍês altêraQõês.
Unidade OrçâmsntáÍia: 02.04.02 - FUNOO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO
ProJ.Ativldade: 2067 - ManutenÉo das Açóês do Ensino Fundamental
Elemenlo Oesp€sa: 4490,52.00 - Equipamento e Material Permanenle
Fontê: í 57í
Prezo dê Vigência: 0710A2023 a O7lOBl2023.

Rua Eutacio Viêira Viana lO lCentÍo I Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Esle docurnento ioi Àgsinado digiialmeni€ poÍ SERASA Exp€fian

942496836C2176DC086444F1'rC38D700

ESTADO DA BAHIA

FUNDo MUNtctpAt DE EDUcAçÃo DE souro soAREs
Av. losé Sampaio, nr 08, Prédio, Centro, Souto Soares - 8ahia, CEP 46.99GOOO

CNPJ 30.607.381/0001-32 -Telefax: (075) 3339-2150 / 2128


