
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES
Av. Josó Sampaio, no 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Tel: (075) 3339-2150 / 2'128

CONTRATO DE FORNECIMENTO N' Oí í2O23FOR.FME
PREGÃO ELETRÔNICO N" O3O/2022

o FUNDO MUNIC|PAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES, Estado dâ Bahia, inscrito no CNPJ - Cadaslro Nâcional
de Pessoas Jurldicas, sob o no 30.607.381/000'l -32. localizado à Avenida José Sampaio, no 08, 10 Andar, Centro, Soulo
Soares-Ba, nesle ato representado p€la SecÍêtáriâ Municipal de EducaÉo, a sênhora ZARA BARBOSA DE SOUZA
ANDRÂDE, portadora do RG n' 07.584.888-07/SSP-BA, e CPF n' 00'1.319.995-16, residente e domiciliada na Rua Glóía
Sampaio, No 64, Centro, nesta cidade, doravante denominado SSIBIABIE, e a empresa, FRANKLIN REIS
DISTRIBUIDORA DE MOVEI§ LTDA, inscrita no CNPJ sob N' 47.771.885/0001-96, com sede na Rua Selenita,416, Sala
03, Adimaçáo, Passos/Mc, CEP: 37.901-716, denominada simplesmente CONTRATADA, firmam nesle ato, o presente
contrâto, na forma e condiçôes que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
'1.1. Este contrato tem como objeto a seleção da proposta mais vântajosâ, parâ a AQUISIÇÁO DE MOBILIÁRIOS,
PARA SUPRIR AS NECESSIOADES DO FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO N''16412022
FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA ESTAOUAL DE EOUCAçÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EOUCAçÃO DE SOUTO
SOARES.

CúUSULA SEGUNDA - DO PRÂZO
2.1. O prazo máximo para a entrega do(s) obieto(s) náo poderá(áo) ser supeÍior(es) a 15 dias mnidos, a contaÍ da data de
recêbimênto da 'Ordêm de Compra' emitida pelo setor rssponsável.

CLÁUSULA TERCEIRA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAçÃO DO OBJETO
3.1. A licitante se Íesponsabilizârá pela entrega e fomecimento do objeto, em perfeitâs condições novos e sem avarias, êm
suas respectivas embalagens originais com todos os manuais ou orientação de uso e obedecendo às especiÍicâÉes
constanles neste instrumento convocatório.
3.2. O objeto solicitado deverá serenlregue conforme a programação enviada e mediante a ordem de compras/fomecimento
do Setor de Compras nos seguintes locais e horários:
a) Prefeitura Municipal de Souto SoareíBa Av. José Sampaio no 08, Centro, Souto SoarêíBA - CEP: 46.990400, horários
de Funcionamento das 08:00h as 12:00h e l4:00h as 17:00h horário dê BÍasílaâ.
3.3. VeÍificada a desmnfoÍmidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituição do mesmo, no
píazo máÍmo dê 05 (cinco)dias útêis, sujeitândo-se às p6nalidadês prêústas nêstê €dital.
3.4. Náo seÉ considerado entrega realizada para pÍodutos que lenham sido devolvidos poÍ não atender as especificaçõ€s
definidas no TeÍmo de Referência, ou quanüdades a menor ou a maior do qu€ a solicitada.
3,5. No momenlo da entrêga dos pÍodutos conÍoÍme cronogÍama a vencedora deverá fomecer a Nota Fiscal dos itêns
entregues na totalidade do pedido, que após a coníeÉncia, por no mÍnimo 01 (um) servidor, encaminhara as Notas Fiscais
para o setor responsável pslos pagamêntos.
3.6. A SecÍetaÍia solicitante t€rá o prazo mánmo de 03 (tres) dias paÍa proossar a confsrência do que ÍoientÍêgue, Iavrando
o termo de recebimento deÍinitivo ou notiíicando a contatrada parâ substituição do objeto entregue em desacordo com as
esp€cificaç6es.
3.7. O recebimento pÍoüsório ou deÍiniüvo náo êxclui a responsabilidade da contratada pela perÍeita execução do contralo,
ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contEto, se a qualquertempo se veriÍicarem vícios,
defeitos ou inconeçóes.
3.8. Os equipamentos e mobiliáíos que necessltarem de montagem e instalação deverão ser feitos pela CONTRATAOA;

CLÁUSULA OUARTA - VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste contrato sêrá de 6 (sêis) meses, contados da dâtâ da suâ assinatura, com sfcácia aÉs a
publicaçáo do sêu extrato no OiáÍio Ofcial do Município, podendo ser pronogado mediante acordo êntre as partes e nos
termos da Lei 8.666/93.

CI-ÁUSULA QUINTA - PREço, REVISÃo E REAJUSTE
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5.í- O valor global para o Íomecimento ora contratado importa em R$ 80.199,{ (oitenta mil, cento e noventa e nove
reais e quarenla centavos), Íefêrente aos lotes 02, 04 e í 1, sendo o lote 02 no valor de R$ í8.099,90 (dezoito
mil, noventa e nove Íeais ê noventa centavos), lote 04 no valor de R$ 47.899,60 (quarenta e sete mil, oitocentos
e novênta e nove reais ê sêssenta centavos) e lote I 1 no valor de R$ '14.199,90 (quatoze mil, cento e noventa
e nove reais e nov€nta centavos), resultanle dâs quantidad€s constânlEs da Proposta de PÍeço vencedora, objeto do
Edital de Pregâo No.03012022.
5.2. Os preços são fixos e ineajustáveis.
5.3. Fica ressalvada a possibilidade de revisáo do preço oÍertado, dentro do princípio da teoria do equilíbÍio econômico-
Íinânceiro do contrato, conÍorme previsto no art.65 da Lei N'8.666/93

CúUSULA SEXTA - DO PAGA ENTO E ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - Os pagamentos devidos à confatada seráo efetuados alravés de ordem bancária ou crédito em conla conente, no
prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentaçáo da Nota Fiscaldeüdamente atestada.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo nuiÉ a partir de sua regularizaÉo por parte da
contrâtada.
6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentaÍem incorr€çôes seÍáo devolvidas à Contratada e seu vencimento ocoÍreíá após
a data de sua apres6ntâÉo válida.
6.4- A Empresa licibnte vencedora do pÍesente certâme fica obÍigada a êmiüÍ Nota Fiscal Elêtrônica, para pagamento

do objeto desta licitaÉo, sendo enviada juntamente com todas as provas de regularidade para com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipâ|, bêm como para com o FGTS s Justiçâ do Trabalho.
6.5- Constalando€e a satuaÉo de inegularidade da contratada, será proúdenciada sua notrficaÉo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cr'nco) dias úteis, regularize sua situaÉo ou, no mesmo prazo, apresente sua deÍesa. O prazo poderá ser
pronogado umâ v6z, por igual período, a critório da contratante.
6.6- Persistindo a inegularidade, a conlratanle deverá adotar as medidas necessárias à rêscisão contÍatual nos âutos do
processo administrativo conespondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
6.7- As desps3as decorrenlsa da êxecução do3 ssrviços conlrâtados, coÍreÍáo à conta dg rocuíaos conatantea de
dotações conslgnadas no Oíçamento Ííunlclpal para o êxêrclclo coÍrênto, a saber.

Unidade Orçamentárla: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO
PÍojátivldade: 2067 - Manutenção das Açôes do Ensino Fundamental
Elemento Desp€sa: 4490.52.00 - Equipamento e Material PeÍmanente
Fontê: l57l

CLÁUSULA SETIMA. DIRE]TOS E OBRIGAçÔES DAS PÂRTES CONTRATANTES
7.1 -DA CONTRÂTADA:
7.1.í - A CONTRATAOA dsverá fomêcer o objeto dêsta licilação de acordo a necsssidade da CONTRATANTE.
7.1.2 - A CONTRATADA seé legal e Íinanceiramenle responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com
terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, secu ritáÍios,
comerciais e oulms ,lns, a eles não se vinculândo a CONTRATANTE a quelqu€r lítulo, nem mesmo ao dê solidariedade.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, decoÍrentês de dolo ou culpa, negligôncia, imperícia ou imprudência, na execuÉo do objôto dêste Contrato,
diretamente, poÍ seus prgposlos e/ou empregados, não exduindo ou reduzindo êssa responsabalidade, a fiscalizaçáo ou
acompânhamento feito pela CONTRATANTE ou poÍ seus prepostos.
7.í.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuÉo do fomêcimento obieto deste Contíato.
7.í.5 - A CONTRATAOA obriga-se a manter Bstoquês suficientes paÍa âtender as necessidades do objeto contido no Edital,
que é parte integrante deste Contralo.
7.1.6 - Reconhecer os direilos da administraÉo, em caso de rescisão administÍativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
7.1.7 - A CONTRATADA obriga-sê a manter. durantê todâ execução do contrato, êm crmpatibilidadê com as obrigaçÕes
por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificaçâo exigida na Licitaçâo.
7.'1.8 - A CONTRATADA ficará obÍigada a aceitar, nas mesmas condiÉes contíatuais, acÍéscimos ou supressões que se
fizerêm no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cênto) do valor inicial atualizado do conlrato, na ÍoÍma prevista na Lei
Federal n. 8.666/93.

7.2 . DA CONTRATANTE:
7.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigaçóes financeiras deconentes do presente Contraio, na
integralidade dos seus leÍmos;
7.2.2- Afiscalizaçáo do fomecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE.
7-2.3 - Podeé a fiscalizaÉo ordenar a suspênsão total ou parcial dos s6rviços, caso não sejam atendidas, dentro de 36
(tinta e
seis) horas, as reclamaÉes quê lizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTR TADA.

CúUSUI-A OTÍAVA - PENALIDADE
8.1. Com fundamento nos aíigc 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a licitaniê vencedora ficaÉ sujeita, no caso de atraso
injustifcado, assim considerado pela AdministraÉo, inexecução parcial ou inexgcuçáo total da obrigaÉo, sêm prêjuízo das
responsabilidades civile criminal, asseguradâ â préüa e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - Advertência sempr€ quô Íorêm constatadas infraçõas leves.
ll - Multa, na forma prôvista no instrumenlo convocetório ou no contÍato;
lll - suspensão lemporáÍia de participação em licitâÉo e impedimento de contratar com a Administrâçáo, por prazo não
supeÍior a 2 (dois) anos;
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lV - DeclaraÉo de inidoneidede para licitar ou contratar com a AdministraÉo Públicâ ênquanto pêrdurarem os moüvos
deteÍminantas da puniÉo ou até que seja pÍomoüda a ÍeabilitaÉo pêránlê a pópria autoridadê que aplicou a penalidade,
quê será concêdida sêmpre que o conúatado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultranles e aÉs decoírido o prâzo
da sanção aplicada.
8.2. As sanções previstâs nos incisos l, lll e lV deste aÍtigo podorão sêr âplicadas juntamsntâ com a do inciso ll, Íacultadâ
a defesa pévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
8.3. lnexecuÉo contratual, inclusive por atraso injustificado na €xêcução do contrãto, sujêltará o contratâdo à multa d€
moÍa, que seé gÉduada de acordo com a gravidade da inÍração, obedecidos os sêguintes limitos máximos:
| - 10ol" (dez por cenlo) sobre o valor do contrato, em caso de rocusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10
(dez) dias conidos, contâdos da datr de sua convocaÉo;
ll - 0,3% (tÍês décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia dê atÍaso, sobrê o valor da paíle do fomêcimenlo náo realizado;
lll - 0,7% (sete décimos por cênto) sobre o valoí da parte do Íomecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao
tígésimo.
8.4. A Administração se Í€serva ao direito de desconlar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta em ürtude do descumprimenlo das condiçôes estipuladas no conlrato ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmsnte.
8.5. As multas preüstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento náo eximirá o Contratado da
responsabilidade por pordas e danos dêconenles das infÍaçô€s comêüdas.
8.6. Em qualquer hipótese de aplicâção de sançôes, seÍão assegurados à licilante vencedora o contraditório e a amplâ
defesa

cúusur-A NoNA - DA TNEXECUçÃO E DA RESCTSÃO
9.'l - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, esle Contrato, independente de inteÍpelaçáo iudicial ou
exlrajudicial, sempre que ocoÍrer poÍ parte da CONTRATADA:
9-'1.1 - O não cumprimento, ou cumpÍimênto irregular, d€ dáusulas contrafuais, esp€cilicaÉes ou prazos;
9.1.2 - A lentidão do s€u cumprimonto, lêvando a CONTRATANTE a compíovar a impo-sslbilidade da €nlrêga dos produtos
adquiÍidos, nos prazos e condiçÕes Bstipulados;
9.1.3 - O atmso injustificado no inÍcio da entrega;
9.1.4 - A paElisação da entrega dos pmdutos, sem justa causa e pÍévia comunicação à CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontrataçâo total ou parcial do objeto deste contrâlo, a associaÇão da CONTRqTAOA com outrem, a cêssáo
ou transÍerência, total ou paÍcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a préMa auloi.z,'cÁo por escrito da
CONTRAÍANTE;
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA dâs detêrminaçõos rêgulares da FiscalizaÉo da CONTRATANTE, bem
como dos seus superiores;
9.'1.7 - O comeümenlo Íeilerado d6 fâltas na execuçâo dos serviços, anotadas na ÍoÍma do parágraÍo pÍimeiro do aÍtigo 67
da Lei número 8666/93 dê 21106/93;
9.'1.8 - A decretaÉo de falência, insohência ou concordata da CONTRATADA;
9.1.8.1 - No caso dê concordata é facullado à CONTRATANTE mântêr o contrato, com a CONTRATAOA, assumindo ou
nâo o contmle das aüvidades que julgar necessárias, a seu exclusivojuÍzo, de ÍoÍma a peímitir a conclusão da entrega dos
pÍodutos sem prejuízo à Administraçáo;
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.1.'10 - A alleraçáo social ou a modificação da finalidade ou da estÍutura da CONTRATADA, que prejudique a execuÉo
do contrato:
9.1.11 - OcorÍendo a rescisão nos termos do item acima citado, acaÍrêtaÉ para a CONTRAÍADA, as conseqüências
contidas no artigo 80 da Lel No 8666/93 de 21106/93, sem pr€juÍzo de outras sançôes pÍevlstas na ciiada Lei.
9,2 - A rescisáo contratual podêrá também ocoÍÍer das s6guinlôs Íormâs:
9.2.1 - Deter.minada por ato unilaterâl e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumeradqs nos atens de 9.1.1 a
9.1.10, ou outros contidos na Lei No. 8666/93 de 21106/93;
9.2.2 - Amigável, por acordo entr€ as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniêncie perâ a CONTRATANTE;
9.2.2.'l - A rcscisão amigávelou administ-ativa deverá ser pÍecedida de autorizaÉo escíita ê fundamentada da autoridade
competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisão ocoreÍ, sem culpa da CONTRATADA, s€Íá ressaÍcido a êsls os prejuízos ÍegulaÍmênt€
comprovados que houver sofrido, têndo direito a;
a) Dêvoluçáo da gaÍanüa "ss houver;
b) Pagamentos deüdos pela êx€cuÉo do contralo até a data da rascisáo;
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

cúusuLA DEcrMA. coNDrçÔEs cERÀs
í0.í - Serão de propriedâde exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estalislicos e quaisquer outros documentos
ôlaborados pela CONÍRATADA, referente ao objeto ox€cutado por ela;
'10.2 - A CONTRATANTE íeseÍva€e o direito de suspender temporariamente a êxêcuÉo deste Contrato, quando
necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitqs assegurados à
CONTRATADA;
10.3 - lntegram o presente &ntrato, independentementê de tÍanscrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de PÍeços da
CONTRATADA;
'10.4 - Não SeÉ permitidos a CONTRATADA, Sub-€mpr€itar de ÍoÍma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;
'10.5 - Este contreto é regido pela Lei n". 8.666/93, a Ílm de dirimir alguma dúüda em câso§ omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRÂTO:
11.1 Este contrato será íiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303.545-97, portador
da Maticula de n.o 571, para Bxercer as atibuições dê Gestor de Contratos Adminislrativos do Podêr Executivo Municipal,
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conbrme D6crêto Municipal dê n.ô 172, de 26 de agosto de 202í, publicado em 26 de agosto de 202'l no Diário Oficial do
Município
11.2. A píêsença da fiscalização não âtenua, nem êlidê as rêsponsabilidades da CONTRATADA.

cúUsUI-A DÉCIMA SEGUNDA- DA PUBUCAçÁO
12.1. O presente Contrato seÉ publicado sob forma de extrato em Diário oficial do Município, no prazo de 10 (dez) dias a
paÍtir da data de sua assinetura.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO
13.'l - As partes signatáÍias deste Contrato elegem o FoÍo da Comarcâ de Souto Soares, do Estado da Bahia, com renúncia
expressa a qualqueroutÍo, por mais priülegiado que sêja. E por estarem.iustas e @ntÍatâdas, assinam o presente ContÍato,
em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo

Souto Soarês Ba, 07 de Fevereiro de 2023.

A(i.àdô dr íõmà didilál
LUCAS ANTONIO po,LUCÁs ÀMmNrc
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FRANKLIN R. D. DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 47.771.885,000í-96
COI{TRATADA

r'tutl11 7"
21

rãft!



segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023 | Ano VIII - Edição n' 0 l0 14 | Cademo I Diório oficiot ao lllunlcípb §@

Prefeitura Munici I de Souto Soares

ffi
I[§ÍBT0IDID§IIrr{+i Il1
rmr@u[§{Kr@
-sÍ-Il'.r.8.if ie jtIü.8ÉAb,(GdtDJFill]íkr6--Mi,(ma{úrmm
(clgrutrrlnrmHE2 rral{gr6)oillDafrvizzB

EXTRATO DE CONTRÂTO
FUNDo MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 30.607.38'l/000'l -32

Co Íato N' 0't 5/2023FOR-FME - LicitaÉo Pregão Elekônico no 030/2022
Contratanle: Fundo Municipal de Educaçáo de Soulo Soarês- Bahia.
ObJEtO: AQUISIÇÃO DE N,4OBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO
MUN|C|PAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENTO No 1Ut2O22 FIRMADO ÊNTRE A
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUcAÇÃo E FUNDo MUNCIPAL DE EDUcAÇÃo oE SoUTo
SOARES.
Proponent€rHomologado: FRÂNKLIN REIS DISTRIBUIDORÂ DE MOVEIS LTDA, inscrita no
CNPJ sob N" 47.771 .885/0001-96, com sede na Rua Selônita, 4'16, Sala 03, Aclimação,
PassodMG, CEP: 37.901-716.
valor Homologado: R$ 80.199,40 (oitenta m;1, cenlo e noventa e nove reais e quarenla centavos),
reíeÍente aos lotes 02, 04 e 11, sêndo o lote 02 no valor de R$ 18.099,90 (dezoito mil, noventa e
nove reais e noventa centavos), lote M no valor de R$ 47.899,60 (quarenta e sete mil, oitocentos €
noventa e nove reais e sessenta centavos) e lole '11 no valor de R$ 14.199,90 (qualorze mil, cento
ê noyênta e nove reais e noventa centavos).
Embasamênto Legal: Lei n." 8.666193 e 10.520/02 suas posteriores afteraçôos.
Unidadê Orçâmentária: 02.04.02 - FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projâlividade: 2067 - MânutenÉo das Ações do Ensino Fundamental
Elêmonto Despêsa: 4490.52.00 - Equipamênto e Material Permanente
Fontê: í 571
Prazo de Vlgêncla: 1010112023 a 1010712023.

Est€ doormônio Íor âssrnado digiiâlmênfe poÍ SERASA E)AêÍiân
E37359423Dí 1 20C54375349F299DD340

Rua Éutacio Viêira Viana | 0 | Côntro I Souto Soaras-Ba

www soulôsôetês-ba.oov,br
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§%
ERRATA DE EXTRÂTO I'f, CONTRÂTO

FUNDo MUNIcTpAL DE EDUcAÇÂo DE souro soAREs
CIPJ/MF: 30.607381/0001-32

N. GdtÉo n. Ol0l4 do dh 06 de Fcrereiro de 2023 do Ixírio Oficial do Mu cipio de Sooto Soarc! rcfercnle .o
Errrto de Contnto n. 0tSf2023FOR-FlíE - Prcgão Eletrônico n'030/2022 orde SE LÊ: PRAZO DE I,rICÊNCIA

fifiru2oz3 r l0n1no23, LEIA§E: PRAZO DE UGÊNCrA 07/02,2023 ,U7ntn023,
Soúto Sorrê!-8A,09 de F€verelro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDO MUNIGIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

GNPJ/MF: 30.607.38'l/0001 -32

ContÍeto N' 015/2o23FOR-FME - Licilação Pregão EletrÔni.Ã n' o3ol2o22
Contratântâ: Fundo Municipal dê Educação dê Souto Soares- Bâhia.

Obiêto: AOUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

óÊiouceôlo. boNFoRME coNVENto No 1 t2o22 FtRMADo ENTRE A SEcRETÁRlA ESTADUAL

oe eouclÓÃo É FUNDo MUNCIPAL DE EDUcAÇÃo DE souro SoARES'
proponente/l{omologado: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORÂ DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ

sob N'47.771.885/OõOt-gO, com sede na Rua Selenita,416, Sala 03, AdimaÉo, Passos/Mc, CEP:

37.901-7í 6.
valor Homologado: R$ E0..199,40 (oitenta mil, cenlo e noveÍltja e rlove Íeais ê quareoia cêntavos),

referente aos lotes 02, 04 e 11, sendo o lote 02 no valor de R$ 18.099,90 (dezoito mil, noventa e nove

reais e noventa cenlavos), lote 04 no valor de R$ 47.899,60 (quarenta e sele mil, oitocentos e noventa e

nov€ rêais e sêssenta centavos) e lotê í 1 no vâlor de R$ 14.199,90 (quatoze mil, cento e novênta e novê

reais ê noventâ c6ntavos).
Embasam€nto Lêgal: Lêi n.o 8.666/93 e 10.520/02 suas posteriores altêrações.
Unidadê Orçâmentária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Proi.Atividads: 2067 - ManutênÉo das Açóes do Ensino Fundamental
Elêmênto Dâ3p€se: 4490.52.00 - Equipamênto e Material Permanenle
Fontê: í571
Prazo de Vlgôncla: 0710?r'2023 a 07lOAl2O23.

I

Rua Eutacio Meira Viana | 0 |

Esrâ dô.rrrn€nlo Íoi assiôâdo dEitalmenle por SERASq EIp€nan
942496836C21 76Dc0B6MaF1 I C38D700

ESTADO DA BAHIA

FUNDo MuNrcrpAt DE EoucÁçÃo DE souro SoAREs

Av. José Sempaio, n! 08, Prédlo, CentÍo, Souto SoaÍes - Bahia, CEP 45.99GmO

CNPJ 30.607,3Síq,O1-32 - Telefax: (075133397t5O I 2128


