
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÂO DE SOUTO SOARES
Av, José Sampaio, no 08, Prédio, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000
CNPJ 30.607.38í/000í -32 -Tel: (075) 3339'2150 / 2128

CONTRATO DE FORNECIMENTO N' 014/2O23FORf ME
PREGÃO ELETRÔNICO N' O3O/2022

TêÍmo de Contrato de Fomecimento
que entre sl Íazem o FUNDO

ÍIIUNICIPAL DE EDUCAçÂO DE

SOUTOSOÂRESeaEmPÍBaa
DQUALITTY IND COM DE MOVEIS

LTDA

O FUNDO MUN|CIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES, Eslado da Bâhia, inscrito no CNPJ - CadastÍo Nacionâl

ae Êessoàs .luriaicas, sou o n" so.a0'i.s8ilooór-gz, tocatzado à Avenida José Sampaio,f 08, fÀdar, c€ntro, souto

soares_Ba, neste ato representaoo áàiã s"crãtari" Municipal de Educaçáo, a sanhoÍa zAlRÂ BARBOSA DE SOUZA

ÃiônaoÊ, porrroãr" aó nc n" oz.diúãsú7/ssP-BA, e ôpr n' oot.e1g.g95-16, residont€ ê domiciliada na Rua Glória

§;;;i" -t'i.ãIc."*, nest cia"o"l ãáLrãniã ãenominado @§!§!§!! e a empresa, DQUALTÍrYIND coM DE

itovEts LT9A, inscrita no çNPJ sob i.l" zo.agn.goolooot -27, com §edena Rua B Distrito lndustrial' 154' Distrito lndustrial'

êr"rãÁMge, cgp, no.lauooo, denominada simplesmeote CoNTRATADA, fiÍmam nes{ê ato, o presenlê contrato' na

forma e condiçôês que se seguem:

CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1 . Este contÍato tem como objeto a sêleção da proposta meis-vêltaiosa' para a AOUISIÇÃO DE-MOBILÁRIOS'

pARA supRtR AS NEcESSTDADE§bôrÜr.ióo MUúlciPAL 
-DE 

EoucACÁo, coNFoRME c-gNVENlo- N' 164/2022

;íÀilõá i'rliiâà Àl-e-c-n'ÉiÂãile-sinoúÃ_ oÉ-eóÚôÀÕno E FUNDô MUNCTPAL DE EDUcAÇÃo DE souro
SOARES,

CLAUSULA SEGUNDA- DO PRIIZO
2.1. O prazo máximo p"r" 

" 
,nn"g" io1.; obieto(s) não podêrá(ão) ser sup€rio(e§) a í5 dias coÍído§' a contaÍ da data de

recebimento da "Ordem de Compra' emitida pelo setor responsàvel'

CIÁUSULA TERCEIRA - ÉNTREGA E CRTÍÉRIOS DE ACE]TAçÃO DO OBJETO

3.1. A licitante se responsaoilizara petalnt'rega e fomecimento.do ãbieto, em perfeitas condiçÔes novos e sêm avarias, êm

ãi,ã" iálp."ti*i 
""iuáÉg.n" 

otidin"i" à"ôàos à" ,"nr"l" ou ôri€ntaçáo de úso e obed€cendo às ospecificaçÓês

consiantes nesle instrumento convocatório. -
3-2. O obielo solicitado deverá §er entrsgue conforme a progÍamaçáo enviada o medianlê a ordBm de compÍas/fomecimgnto

do Setor de Compras nos sêguintes locais e horários:
a) preleitum Municipatoe souto soaiãJBa-Àr. .rãá ó".p"io no 08, c€ntro, souto soares/BA - CEP: 46.990{00' horáÍios

;á;;;;;;;"i" ãàs o8:ooh as 12:ooh e '14:ooh as '17:ooh hoíário de BÍâsília'

3.3. Verificada a desconÍoÍmidade oãárgum ooleto, a licitante.vencedora deverá promoyer a sub§tiuição do me§mo, Íro

iiã'." iieí.ã01, oãic-inm) Jras uteis, süjeitandôee às penatidades pÍêvistas n6§te odital.

3.4. Nâo sÊrá consideraao entrega reãtüã, p"iã p.art." q"e tenhàm sido devolvidos por não at€nder âs €sp€cificaÇõe§

ã.iniJus no r"-o ae Reíerência, ou quantiáades a menor ou a mâior do que a solicitada'

3.5. No momento da êntrega dos produtos conforme cronograma a vencàdora deverá fomecer a Nola Fiscâl dos itens

enrregues na rotatidaoe oo peoioo, qlãã-pãã ;;;i";ã";ã, õr "o 
mínimo 01 (um) servidoÍ, encaminhaÍá as Notas Fiscais

para ó sator responsável pelo§ pagamentos'

3.6. A S€cretaria solicitante terá o pràzã máximo de 03 (três) dias para processar â conÍeÍênciâ do que foi entregue, lavrendo

o termo de recebimento deÍinitiv" oíãJir""nar 
" 

ãritrutáa" pára 
"úo"tituição 

do objeto enlrcgue eín de§acordo com as

espêcificâções.
3.7, O recebimento provisório ou derinitivo náo exclui a responsabilidade da conlratada pela peÍíeita execuÉo do contralo'

Íicando a mesma obrigaoa 
" 

srbsritrir. ;L-tà; ou ãm partel o oojeto do contrato, §e a qualquer têmpo se YeÍificaÍem vÍcio§'

deÍêitos ou incorrêçõê.
3.S.osequipamentcemobiliário§quenecessitaremdemontageínelnstalaçãodeveráoserÍeitcpelaCoNTRAÍADA:

CTÁUSULA OUARTA - VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste contrato será de 6 (seis) meses' contados da data da sua assinatura' com eÍicácia após a

;ilúÊ;ã;:J;rtialo no oia;o üaã ão úrn'i"ipió, podendo seÍ proÍÍogado mediante acordo eotÍs as partes e no§

termos da Lei 8.66ô/93.

CLÁUSULA OUINTA - PREçO, REVISÃO E REAJUSTE

ú{RLOÉ ANDR€ 
^srnâ.o 

d. tdm
pensnr ffiãffi-
NEVEs2ó50160 *s(x.orsols
3829 29



5.1- O valor global paÍa o fomecimenlo ora contratado importa em R$ 408.571,16 (quatÍocentos e oito mil, quinhentos
e setênta e um reais e dezesseis c€ntavos), referente aos lotês 01, 03, 07 e 09, sendo o lotê 0í no valor de R$
248.999,40 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), lote 03
no valor de R$ 58.999,53 (cinquenta e oito mil, nov6c€ntos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos),
lote 07 no valor de R$ 98,9!19,56 (noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sêis
centavos) e lote 09 no valor de R$ 1.572,67 (um mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e sete
centavos), resultante das quantidades constanios da Proposta de Preqo vencedora, obiêto do Edital de Pregão No.

030t2022.
5.2. Os preços são flxos e irÍeajustávêis.
5.3. Ficâ ressalvada a possibilidade de revisão do preço oÍertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, conÍorme previsto no art. 65 da Lei N' 8.666/93

CIÁUSULA SEXTA - DO PAGAI'ENTO E ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - Os pagamentos dêvidos à contratada sêrão efeluados atrâyés de oídem bancáíia ou cÍádito êm conta correnle, no
prazo não superior a 30 (tínta) dias, apos a apresêntação da Nota Fascal dêvidam€ntê atestada.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditúa do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regulaÍizaçâo por parte da
contÍatadâ.
6.3 - As notas fiscaislfeturas que aprcsentaÍem incorreçôes serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocoÍÍerá após

a data de sua apresentação válida.
6.+ A EmpÍgsa licitante vencgdora do presente ceítemê Íica obrigada â 6mitir Nota Fiscal Eloúônica, paÍa pagamento

do objeto d9sta liitação, sendo enviada juntamgntB coín todas as pÍovas dê reguhridads para com as Fazendas Fgdêral,

Estaduale Municipal, bem como para com o FGTS ê Justiçâ do Trabalho.

6.5- Conslatando-sê a situaÉo de inêgularidade da contratada, seÍá providenciada sua notiÍicaçáo, por escíto, para que,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize suâ situaçáo ou, no mesmo pÍazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorÍogado umâ vBz, por igual periodo, a criléÍio da contratante,

6.6. PeÍsistindo a iÍregularidade, a contratarÍe deveÍá adotâr as medidas necessárias à rescisão contratual nos auto§ do

processo administÍâtivo conespondenle, ass€gurada à contratada a amplâ deÍesâ.

6.7- As dBpesas decoÍrêntea da sxêcução dos scÍvlços conúatados, correrão à conta dê recuEos constantes da
dotâçóos consignadas no OÍçamenlo Municipal para o ox3rcício correÍ o, a aabêr.

Unidado OÍçãmontária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proi.Alividade: 2067 - Manut€nçáo das Ações do Ensino Fundamental
Elem8nto Dêspêsa: 4490.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonts: í57í

CLÁUSULA SETIMA. DIREITOS E OBR'GAçÔES DAS PARTES CONTRATANTES
7.1 .t)A CONTRAÍADA:
7.1.1- A CONTRATADA deverá fomecer o objeto desla licitação de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
7.'1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramontê responsávêl por todas as obrigações e compromissos contraídos com
tsrceiros, para a execução desle Contrato, bem como, pelos €ncaÍgos tÍabalhistas, pÍêvidênciários, fiscais, securitários,

comerciais e outros Íins, a etes não sa vinculando a CONTRATANTE a qualquer tÍiulo, nem mesmo ao de solidariedade'
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuÍzos causados à CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperÍcia ou impÍudência, na execuçâo do objeto deste Contrato,

diretamente, por seus pÍepostos e/ou emprágâdos, não excluindo ou Íêduzindo ôssa responsabilidado, a fiscalizâÉo ou

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos.
7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do fomecimenlo obielo deste Contrato.
7.1.S - A CONTRATADA obriga-sê a manteÍ ostoques súci€ntos para atender as necsssidades do objeio contido no Edital,
que é parte integrante deste Contrato.
7.1.6 - Reconhãcêr os diÍêitos da administÍaÉo, em caso dê r€scisão administrativa previstâ no Aíigo r/ da Lêi 8.666/93:
7.1.7 - A CONTRATADA obriga-sê a manter, duranle toda êxocuÉo do contrato, sm compatibilidade com as obrigaçó6s
por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificâção exigida na LicitaÉo.
7.1.A - a COf.itRAfADA Íicará obrigada a acêitar, nas mêsmas condições contratuais, acréscimo§ ou suprêssÕes quê se

Ízerem no objeto, de até 25% (vintê e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contralo, na forma previstâ na Lei

Federal n. 8.66d93.

7.2 . DA CONTRATANTE:
7.2.1 - pagat conÍom|ê estabelecido na Cláusula Ouaía, as obÍigaçôes financeiras decorÍentes do presente Contrato, na

integralidade dos seus term6;
7.2.2 - AfiscÉllizaçáo do fomecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE.
7.2,g - podeÍá a irscalizaÉo ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sêiam at6ndidas, denlro de 36

(tinta e
aeis) horas, as reclamaçõês que Ílzer, sem prejuÍzo de outras sançóes que possam se aplicar a CONTRATADA.

CúUSULA OITAVA - PENALIDADE
8.1. Com fundamsnto nos ârtigos 86 e 87 da Lei n'8.ô66/93, a licitante vencedora Íicará sujeita, no caso dê atraso

injustificâdo, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução totalda obrigaÉo, sem prejuízo das

responsabilidades civil e criminâ|, asseguradâ a prévia 6 amda defesa, às seguinles penalidades:

I - Advertência sempÍe quê forem constatâdas inÍrações levês.
ll - Multa, na Íorma prêvista no instrumento convocatório ou no contrato;

CNttOS ANDRE rdÉdo.h ím
PEBETR^ Í"*?*T*
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lll - suspensáo temporáía de paÍticipação êm licitação e impedimento de @ntÍatar com a AdministraÉo. por pÍazo não
superior a 2 (dois) anos;
lV - Declaração de inidoneidade para licitar ou conÍatar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motiYos

detarminântes da puniÉo ou até qus sda pomovila a rêabilitaÉo perante a pópria autoÍidâd€ quê aplicou a penálidâdê,
que seÉ concedida sempre que o comrabdo ressarcir a AdministraÉo pelos preruÍzos resultantes e aÉs deconido o prazo

da senÉo aplicada.
8.2. Assançóes preüstas nos incisos l, lll I lV deste artigo poderáo ser aplicadas juntamentê com a do inciso ll, Íacultada

a defesa prévia do interessado, no íespectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.3. lnexêcuÉo contÍatual, inclusive por atrâso injustificado nâ êxêcuÉo do contralo, sujêitaÍá o contratado à mullâ dê

mora, que será graduada do acordo com a gravidad€ da iníração, ob€d6cido6 6 seguintes limit€s máximos:
| - 1O% (dez poi cento) sobre o vâlor do coÀtrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o conlrato, dentro de 10

(dez) dias coÍídos, contados da data de sua convocaçáo;
it - O,eyo (fas Oecimos porcento) ao dia, até otrigêsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do Íornecimenlo náo realizado;

lll - O,7ol" (sete décimos por cênto) sobre o valor da pârtê do Íomecimênto não Íeâlizado, por cada dia subGeqÚente ao

tí9ésimo.
B.i. A AdministraÉo se reseÍva ao direito de descontar do pagamenlo devido à contratada o valor de qualquer mulla
poÍventura impostra em virtuds do dêscumpÍimento das condições estipuladas no contralo ou aindâ, quando Íor o câso'

cobradâ judicialrnente.
g.S. As íuhas previstas neste item nâo têm caráter compensatóÍio e o seu pagamento não eximirá o Conlratado da

responsabilidade poí pêÍdas € danos decon€ntes das inÍrações cometidas.
A.6. em qualquer nipótese de aplicaçâo de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o contraditóÍio e a ampla

defesa

cúusuLA NoNA - DA lNExEcuçÃo É DA REsclsÃo
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, ôste Contrato, independente de intêrpelaÉo judicial ou

extrajudicial, sempre que ocoÍÍer por parte da CONTRATAOA:
9.1.1'- O não cumprimento, ou cumpÍimenlo inegular, de cláusulas contratuais, especificagões ou prâzos;

9..1.2 - A lentidão ào sêu cumpÍimento, levanOo á COTTmTINTE a comprovar a impossibilidad€ da entrega dos produtos

adquiridos, nos prazos e condições estipllados:
9.1.3 - O âtraso injustificâdo no início da êntrega:
ó.t.1 - e paratsaÉo da entrega dos pÍoduto§, sem justa causa ê prévia comun6aÉo à ç9NTRATANTE;

9.í.5 - A iubcontiataçáo total ou paÍcial do obieto iesle contrato, a associaÉo da CONTRATADA com outrem, a cessão

ou tÍansfêrência, totál ou parcial, bêm como a fusáo, cisão ou incorporaçãO Sem a prévia autorizagão por escÍito da

CONTRATANTE;
ó.i.6 - O O"s"úOimento pelâ CONTRATADA das determinaçõss rêgulaÍes da Fiscalizaçáo da CONTRATANTE' bem

como dos sêus superior€s;
ó.f.i - ó comerimànto reiterado de Íaltas na execuçáo dos serviços, anotadas na forma do parágraÍo primeiro do aítigo 67

da Lêi número 86ô6/93 dê 21106/93;
9.1.8 - A decÍetação de falência, insolvência ou concordala da CONTRATADA:
ó.t.á.r - Uo 

"""ó 
a" con@rdata é facultado à CONTR^TANTE mânteÍ o contrato, com â CONTRATADA, 6sumindo ou

não o conlrole das atividadês quejulgar necassáías, a s€u exclusivo juÍzo, de Íorma a permilir a condusão da entrêga dc
pÍodutos sem prejuizo à Administraçáo;
9.1.9 - A dissoluçáo da CONTRATADA;
9.i.10 - A alteraiÉo soclal ou a modiícaçáo da Íinalidade ou de estrutura da CONTRATADA, que pÍejudique a execuÉo

do contrato;
9..1.i1 - Ocon6ndo a rÀ9cisâo nos tsrmos do itêm acima citado, acanetará para a CONTRATADA, as mnsaqÚóncias

coniioas no artigo 80 da Lei N.8Go6/93 de2'1106193, sem prêjuÍzo de oúras sançóes pÍevistas na ciEda Lei.

9.2 - A rescisáo contratual Poderá também ocoÍror das sêguinles ÍoÍmas:

9.2..1 - D€terminada por ato unilateral e sscrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumêrados no§ ilons d€ 9.1.'l a

9.1.'lO, ou outros contidos na Lei tlo. 8666/93 de 21106/93;
9.2.2 -Amigávê|, por acordo eÍrtre as paÍtes CoNTRATANTES, desds qu6 haja Convsniôncia_para a ooNTRATANTE;

9.2.2.1 - A iescisáo amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização essita e fundamentada da aúoridade

competente da CONTFIATANTE:
g.2.á.2 - euando a rescisão (rcoÍÍer, ssm culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuÍzos regularmente

comprovados que houver sofrido, têndo direito a:

a) DevoluÉo da garantia .sê houvgl:
b) Pagamentc devidos pela execuÉo do contralo até a data da re§cisáo;

9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

cúusuLA DECIMA - CONDIçÔES GERAIS
10.1 - Seráo de propriêdadê exd-usiva da CONTRATANTE, os rêlatórios, planos sstatísticos ô quaisqGr outro6 docum€nto6

elaboÍados pela CONTRATADA, r€ÍeÍente ao obioto executado por ela;

10.2 - A CONTRATANTE Íeserva-se o direitó de suspender temporariamente a execuçáo deste Cootrato, quando

necessá;o üconreniência dos servftios ou da AdministraÉo, rÊspeiüado6 os limites l6gais e os dirâitos assêgurados à

CONTRATADA;
fOà - tnt"tÀ o proente Contrato, indêpendentemente de transcriÉo, o Edital e seus Anêxos e a Proposta de PreçG da

CONTRATADA:
10.4 - Nâo Será permitidos a CoNTRATADA, Sub.€mpreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rcgar este contrato:
'10.5 - Esle contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúYida 6m casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:

CARLOS a3rinãdodê

ANDRE rom. dgll.l

PEiETRA ii'"H-LX'"*
NEVES:26501 Neyg!2osoreo
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'I 1.1 Este contrâto sêÉ Íiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrilo no CPF de n.' 035.303.54S97, poÍtador
da Matricula de n.o 57'1, para exêrcer as atribuiçõ€s ds Gêslor d€ Contratos Administraüvos do Poder Ex€cutivo Muricipal,
conforme Decreto Municipal dê n.o 172, de 26 de agosto de 202'1, publicâdo em 26 de agoslo de 202í no Diário Oficial do
MunicÍpio
1 1.2. A presença da Íiscalização náo atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA.

CúUSULA DÉctMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃO
12.1. O presente Contrato será publicado sob Íorma de extrato em Diário Oficial do MunicÍpio, no pÍazo de 10 (dez) dias a
partir da data de suâ assinatuía.

CLAUSULA DÉCIMA ÍERCEIRA. FORO
13.1 - As partes signatáíias destê Conlrato êlâgem o FoÍo da Comarcâ dê Souto Soarês, do Estado dâ Bahia. com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seia. E por estaremjustas e conkatadas, assinam o presente ContÍalo,
êm 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na pÍesença das testemunhas abaixo

Souto Soares Ba, 07 de Fevereiro de 2023

zlJ BARBOSA SOUZA ANDRÂDE
dê EducaçãoSecrêtária Mun

CONTRÂTANTE

T6slemunhas

fflà?io"^' ifi*',l;J-ffiül
NEVES:26501 803829 NEvEsi6sol 80382e

DQUALTTTY IND COM DE iIOVEIS LTDA
CNPJ: 20.894.966/000í -27
CO]iTTRATADA

2I

tul1?í'r2
rl



segunda-feira, 6 de feveÍêiÍo de 2023 | Ano VIII - Edição n'01014 | Caderno I

E§IIHDOIDI\Its§üITT
HllrüxrruB{rx@
Àtvll!átqituríl§,ffiIn,(rrrúEl"*-úéÊEr.!-{ül'(Im4ffi m
(ctEtftl'Imrmraz -1Eall0tEBmnan,,,ss

EXTRATO DE CONTRÂTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 30.607.38'l/000í-32

Conlrato N' 0í/V2023FOR+ÍriE - LicitaÇáo Pregâo Eletrônico no 03012022
Contralanle; Fundo Municipal de Educação de Souto Soares- Bahia.
objêro: AQUrsrçÁo DE r,roBrLÁRros, PAFA suPRrR AS NECESSTDADES DO FUNDO
MUNICIPÁL DE EDUCAçAO, CONFORME CONVENIO NO 16412022 FIRMÂDO ENTRE A
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO
SOARES.
Propooentq/Homologado: DQUALITTY IND COi, DE HOVEIS LTDA, insc.ila no CNPJ sob N'
20.894.966/0001-27, com sede na Rua B Distrito lndustÍial, 1í, DistÍito lndustÍial, Guanambi/BA,
CEP:46.430-000.
Valo. Homologado: R$ 408.57í,í6 (quatrocentos e oito mil, quinhentos ê sstsnta e um rêais e
dezesseis centavos). reÍerente aos lotes 01, 03, 07 e 09. sendo o lote 01 no valor de R$
248.999,40 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quaÍenla
centavos), lotê 03 no valor de R$ 58-999,53 (canquenia e oilo mil, novecentos s noventa e novs
Íeais e cinqu€nta e três cenlavos), lote 07 no valor de RS 98.999,56 (noventa e oito mil, novecentos
e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) e lote 09 no valor de R$ í.572,67 (um mil,
quinhentos e setentra e dois reais e sessenta e sete centavos).
Embasamênto Lêgal: Lei n.o 8.666/93 e 10.520/02 suas posterioÍes alteraÉes.
unidade Orçamêntária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Proiátivldadê: 2067 - Manutenção das Açôes do Ensino Fundamental
Elemento Despesa:4490.52.00 - Equipamento e Material Pêrmanente
Fonte: í 571
Prazo de Vigência; 1o!o112023 a'lolo7l2o23.
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOÂRES

Av, José Sâmpaio, ne 08, PÉdlo, Centro, Souto Soares- Bahla, CEP tl5.99O-0O0

CNPJ 30.607.381/OOO1-32 - Telefax: (07513!?9'2150 12128

EARATA DE EXIRÀTO DE CONTRÂTO
FUNID MllttIcIPÀL DE EDUCÁçÃo DE souro soAREs

CNPJ/MF: 30'607JEt/0001-32

EXTRÂTO DE CONTRATO
FUNDO IIIUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 30.607.38í/000132

Ns ediçto n" 01014 do dir 06 dc Fcvereirc de 2023 do DiáÍio Oficirl do Município dê Souto Sorrc§ íefeíetrlc to
Erçrto de Cortnto n' 014/2023FoR-fMtr - Pregio f,letrôtrico E 030/2022 otrd€ SE LÊ: PRÁZO OS vtGiIiCrA
r0/0taoB . l0/072023, LEIA§E: PRÂZO DE VICÊNdA 0?/02/2023. 0708/2023.

Sollo Sorrer-8À 09 de Fev.rclrc dê 2(n3.

ContÍâto N' Oí4t2023FOR-FtlE - LicitaÉo Pregão EletrÔnico n" 03012022
contratante: Fundo Municipâl de Educaçáo dê Souto SoaÍes- Bahia.

obieto: AoulslÇÁo DE MoBlllÁRlos, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

óÉ'Éoucnôlo,boNFoRME coNVENto N' 1&t2o22 FIRMADo ENTRE A SEcRETÁRIA ESTADUAL

DE EDUCAÓÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EOUCAçÁO OE SOUTO SOARES.

Proponente-/Homologado: OOUALrfY NO COil DE llOVElS LTDA, inscrita no CNPJ sob N'
20.ti94.966/0001-27. ôm sede na Rua B DistÍito lndustrial, 154, Distrito lndustrial, Guânambi/BA, CEP;

46.43}000.
Valor Homologado: R$ 408,57í,í6 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e

dezessêis centãvos), reÍerente aos lotes 01, 03, 07 e 09, sendo o lote 01 no valor dê RS 248 999,40

(duzentos e quarenta e OitO mil, novecentos e noventa e nove reais e quaÍênta centavos)' lotê 03 no valor

àe R$ 58.99ô,53 (cinquânta € oito mil, nov6cêntos e noventa e nove reeis o cinquenta ê tÍês centavos),

lote 07 no valor de R$ 98.999,56 (noventa I oilo mil, novecantos e nov€nla e nove reais a cinquenta e

seis centavos) e lote 09 no valor de R$ 1.572,67 (um mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e

sete c€ntavos).
Embâsam6nto Legal: Lâi n.ô 8.666/93 e 10.520/02 suas postêÍiores altsraçõ€s-

Unidade Orçãmentárta: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

PÍot.Atlvldade: 2067 - Manutenção das Açôes do Ensino Fundamental

Elemonlo Dcspêsa; 4490.52.00 - Equipâmento e Material PeÍmanênte
Fontê: í571
Prazo dE Vfgência: 07 lO2l2O23 a 07 10812023.
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