
CONTRATO DE FORNECIMENTO N9 537.2022

Pelo presente Instrumento de Contrato de fornecimento, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SArDE,
Pessoa jurfdica de Direito Priblico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob np 73.759.750 /0001-25, com sedc
administrativa na Praqa Cel. Zeca Leite, ns 415, 1s Andat Centro, Brumado-BA doravante denominado
simplesmente CONTRAIANTE, representado neste ato pelo seu Secretdrio Municipal de Saride o Sr.

CLAUDIO SOARES FERES, cadastrado no CPF/MF sob ne 068.994.926-01, portador da Carteira de
ldentidade RG na 7L.7 73.437 -38 /SSP-BA, residente e domiciliado i Rua Jos6 Batista da Silva ne 17, bairro
Monsenhor Fagundes, Brumado-BA, e do outro lado a Empresa BRUMADO SERVICOS E MONTAGEM
INDUSTRIAL EIRELI com sede na Rua Sio Dami6o, 102, bairro Jurary Pires Gomes na cidadc dc
Brumado, inscrita no CNPI/MF sob n0 19.382.079/0001-90, representada neste ato pelo Sr. Sandro dc
Oliveira Queiroz, portador da C6dula de ldentidade R.G. ne L!.633.832-60, CPF/MF na 009.727.7 65-52,
doravante designada Contratada, estao justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente
ao PREGA0 PRESENCIAL Ne 34-2022, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal cm
3L/L0 /2022, dentro das cliiusulas e condi96es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Atender despesa com aquisigio de prateleiras destinadas ao

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saride, conforme especificag6es abaixo:

Valor Total R$

pARAcRAFo tlUCo - IDA VINCULACAO) - O presente Contrato vincula-se ]s determinag6es da Lei nq

70.520/02 e 8.666/93 e suas alteragdes e ao Processo Administrativ o \e 772 /2022 de 04/10/2022, cuia

licitagio foi rcalizada na modalidade PREGAO PRESENCIAL Ns 34-2022 de17 /LO /2022, tipo Menor
preqo Global, com observincia dos dispositivos contidos na Lei ne 1,0.520 /02, que integra ao prcscnte

contrato, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes do presente contrato correrao

por conta das seguintes Dotag6es Orqament6rias.

FUNDO MUNICIPAL DE SAfDE

(Despesa 4B)
04.001.10.301.00 03.2069.4.4.90.52.00 - GESTA0 DAS AqOES DO FUNDo MUNICIPAL DE SAIIDE

CLAUSULA TERCEIRA . VALOR DO CONTRATO'

3.1. - 0 valor do presente conrrato 6 de R$ 87.500,10

centavos) referente ao valor global, inclusos todos os cu
(Oitenta e sete mil quinhentos reais e dez

Item Especificaqio Unid. Quantidade Valor UniElrio Valor'lbtal

1

PRAl'tilliIRA CONFECCIONADA EM METALON

GALVANIZADO CHAPA 18 3OXsOMM, METALON
GALVANIZADO CHAPA 18 3OXzOMM, MDF BRANCO

RIJSTICO 15MM, PINTURA COM TINTA ZARCAO,

COM QUATRO REPARTIEOES, MEDINDO (AUIURA

4,OOM X LARGURA 6,OOM X PROFUNDIDAI]Ti

1,20M.).

UND 6,0000 6.028.1500 36.168.9000

2

PRqTELEIRA CONFECCIONADA EM METALON
GALVANIZADO CHAPA 18 3OXsOMM, METALON

GALVANIZADO CHAPA 18 3OXzOMM, MDF BRANCO

ROs]lCo 15MM, PINTURA COM TINTA ZARCAO,

COM QUATRO REPARTIE6ES, MEDINDO IAUIURA
4,OOM X LARGURA 8,OOM X PROFUNDIDADE

0,60M1.

UND 10,0000 5.133,1200 51.331,2000

87.500,10

sto ra a rcalizagio fornecimento, dentrc



eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigat6rios, transportes, embalagens, licenqas,

despesas de frete, despesas com funcioniirios, e todas as demais despesas necessirias para a realizagio
do obieto licitado, o pagamento ser6 feito mediante notas fiscais devidamente preenchidas.

CIAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIqOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

4 .1 - 0 prazo de vigoncia do conEato, a contar da data da sua assinatura, sera de 03 (tr6s)
meses, respeitadas as determinag6es do art 57 da Lei no 8.666/93 com suas alterag5es.

4,2 - O prazo para o inicio da prestagio dos servigos seri imediatamente ap6s a solicitagio do
setor respons6vel.

4,3 - A Contratada dever6 cumprir com todas as condig6es exigidas no Termo de Refer6ncia
anexo a este Edital.

CL.6.USUI,A qUINTA. 0BRIGAEOES Do C0NTRATANTE

5,1 - Prestar informag6es e esclarecimentos pertinentes c necesserios que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA

s.z-Atestar o recebimento dos eletrodom6sticos, rejeitando-o caso n6o estejam de acordo com as
especifi caq6es trazidas neste Contratoi

5.3-Efetuar os pagamentos i C0NTRATADA conforme prcvisto neste Conrato, ap6s o cumprimento das
formalidades legais.

cLAusuLA sExTA - oBRrGAqoEs DA CoNTRATADA

6.1 - Corrigil, remover ou substituiq totalmente is suas expensas, os eletrodom6sticos em que se
verificarem vfcios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o obieto deste Contrato;

6.2 - Em caso de descontinuaqio, por qualquer motivo, dos eletrodom6sticos apresentado na proposta,
substituir os eletrodom6sticos por outro de igual caracteristica e descrigSo. Tal substituigio dever6 ser
comunicada com antecedancia, apresentando documentos comprobat6rios ao setor responsiivel do
Fundo Municipal de EducagSo.

6.3 - Mantef, durante toda a execugio do conrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, ,^.
todas as condig6es de habilitagao e qualificaqdo eigidas no Contrato;

6'4 - Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentagSo de documentos comprobat6rios
de mudanqa de enderegos, telefones, composigdo societdri4 enderego dos s6cios, contratos sociais e
alteragOes.

6'5 - A Contratada obrigar-se-6 a fornecer informagSes, sempre em regime de entendimento com a
fiscalizagio da Secretaria Municipal de educagio, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

6.6 - Cabe a Contratada, permitir e facilitar i fiscalizagio do fornecimento, em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.7 - A Contratada 6 respons6vel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a terceilos, decorrente de sua culpa ou dolo na execugio do Contrato, nio excluindo ou reduzindo
esta responsabilidade A fiscalizagio.

deste6.8 - A Contratada ser6 respons{vel pela qualidade dos produtos q
Contrato, inclusive com obedi6ncia i legislagio perfinente em vigor.

ue con obje



6.9 - A Contratada compromete-se a fornecer os produtos obieto deste Contrato conforme descrito no

Edital e na proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, que passa a tamb6m fazer partc
integrante deste contrato, independente de transcrigio.

6.10 - A Contratada dever6 supervisionar e fiscalizar o fornecimento prestado por seus empregados.

cL{usuLA SETIMA - FISCALIZAEAo.

7,1 - 0 acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execugio deste contrato, serAo feitos
pelo servidor fonathas de Souza Teixeira, a quem caberd a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condig6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as autoridades
competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou
administrativa.

7.2 - Fica reservada i fiscalizagio a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos singulares,

duvidosos ou omissos neste conEato, nas noffnas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona
direta ou indiretamente com o obieto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla
defesa.

7.3 - A atuagio da FiscalizaEio em nada restringe a responsabilidade rinica e integral exclusiva da

Contratada, no que concerne ) execugio do Contrato e as implicagSes pr6ximas ou remotas, perante o

Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorroncia de eventuais irregularidades na execuqao

do contrato nio implica em co-responsabilidade do Contratante.

7,4 - A Contratada deve permitir e oferecer condiE6es para a mais completa fiscalizaqio do Contratante,

fornecendo informag6es e propiciando o acesso ) fiscalizagio dos servigos referentes ao obieto

contratado, bem como atendendo as observaq6es e exig6ncias apresentadas pela fiscalizaglo.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO.

8.1 - A Secretaria Municipal de Saride efetuar5 o pagamento i licitante em at6 30 (trinta] dias corridos,

.ontadoi da efetiva entrega da fatura contendo a descrigio detalhada do fornecimento durante o m6s,

juntamente com uma c6pia das requisig6es e da apresentagio da Nota Fiscal correspondente,

ievidamente aceita e atestada pelo 6rgio competente, vedada e antecipaqao de pagamento, para cada

faturamento.

g.2 - ocorrendo erros na apresentagao do(s) documento(sJ fiscal[is), o(s) mesmo(s] seri(io)

devolvido(s) A con$atada para ;orregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sere contado

a partir didata de apresentaqao da nova fatura, devidamente corrigida'

g.3 - A Secretaria Municipal de satde poder5 deduzir do pagamento importincias que a,qualquer titulo

lhe forem devidos pela .ort "t 
dr,'". decorrancia de inadimplemento contratual ou outras de

responsabilidade da contratada.

8'4.opagamentoser6realizadoemContacujosdadosforamfornecidospelaContratada,asaber:
BRUMADO SERVICOS E MONTAGEM INDUSTRi'AI BIRELI BANCO: BTAdESCO 237 Ag6NCiA" 3OO9 CONTA

Corrente:15507

8.5 - No caso de Pagamento mediante
processo e o CNPI/MF ou CPF/MF da

serao efetuados cr6ditos em contas:

al de emPresas associadas;
bl de matriz Para filial;
cJ de filial Para matriz;

dep6sito bancdrio o CNPJ,/M F ou CPF/MF constante do respectivo
tes. Ressaltando-se, que nao

3

conta bancSria deverio ser coincide



d) de s6cio;
eJ de representante;
f) de procurador, sob qualquer condigio.

8.6 - E vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condi96es estabelecidas
neste Contrato.

8.7 - Nenhum pagamento serd efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigagio financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8,8 - A contratada arcarS com todos os custos referentes A mio-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos
de todos os encargos sociais e obrigagies de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros
de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos
necess5rios A presEgao dos servigos objeto deste contrato.

8.9 - A Secretaria Municipal de safde poder6 deduzir do pagamento importAncias que a qualquer tftulo
lhe forem devidos pela contratada, em decorr6ncia de inadimplemento contratual ou outras de
responsabilidade da contratada.

CLAUSULA NONA . PENALIDADES.

9.1 - A empresa adjudicatiiria dever6 observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a
realizagio do objeto contratado, sujeitando-se is penalidades constantes no art. 7s da Lei na t0.520 /02
e nos arts. 86 e 87 da Lei ns 8.666/93 e suas alterag6es.

9.2 - Constitui ilicito administrativo a pritica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impedil frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante ajuste, combinagao ou

qualquer outro expediente, com o intuito de obteq, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a

terceiro o ensejo de devassd-lo;
cl afastar licitante, por meio de viol6ncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;
d) desistir de licital em razao de vantagem oferccida;
e) apresentar declaragio ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, I

atualizagao cadastral ou i participagio no procedimento licitat6rio;
fJ recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicat6rio, em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, exceto -\
quanto aos licitantes convocados na contratatao de instituiEao brasileira, que detenha inquestioniivel
reputaqio 6tico-profissional e ndo tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatuh;iamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagio entre o objeto do
contrato e a finalidade precfpua da instituigio, inadmitindo o trespasse da execug6o do objeto contratual
a terceiros, que nao aceitarem a contratagao nas mesmas condigSes propostas pelo primeiro
adjudicatdrio, inclusive quanto ao prazo e preqo;

gJ cometer fraude fiscal.

9.3 - Constitui ilicito administrativo a pratica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admiti4 possibilitar ou dar causa a qualquer modificagSo ou vantagem, inclusive prorrogagio

contratual, durante a execugio do contrato celebrado com o Poder priblico, sem autoriza gdo em lei, noato convocatdrio da licitagdo ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) haver concorrido, comp rovadamente, para a consumagio de ilegalidade, obtendo vantagemindevida ou se beneficiando, injustamente, das modificaqdes ou prorrogag6es contratuais
c] ensejar a sua contrahgao pela Administragio, no prazo de vig6ncia da suspensdo do direitotar ou contratar com a Administragio ou da declaraqio de inidoneidade;

/
L

4

de lici
d) incorrer em inexecugio de contrato;



e) fraudal em preiulzo da Administragdo, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os

pregos; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso
do contratado; alterando subst6ncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando,
injustificadamente, mais oneroso o contrato.

fJ frustra4, injustifi cadamente, licitagSo instaurada pela Administragio;
g) cometer fraude fiscal.

9.4 - Ao licitante/Contratada que incidir nas hip6teses elencadas no item 9.2 e 9.3, respectivamente,
poder6o ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Advertdncia;
b) Multa de 100/o (dez por cento) em caso de recusa do adjudicat6rio em firmar o contrato;
c) Multa de 20% (vinte por centoJ por dia de atraso para o cumprimento;
dJ Multa de 40%o fquarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspensio tempor6ria de participar de licitagio e impedimento de conEatar com a

AdminisEagio Municipal por prazo nio superior a dois anos;
fJ Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Ptlblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagio perante a

pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser6 concedida sempre que o conffatado ressarcir a

Administragio pelos pre.juizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sanqio aplicada com base na

alinea anterior.

9.5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada ser6 advertida, devendo
apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

9,6 - A advertdncia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio dar6 ensejo ) aplicaqio
de outra(s) penalidade(s).

9.7 - A advert6ncia quando nao seguida de justificativa ou seguida de iustificativa nao aceita pela

AdministragEo, darl ensejo i aplicagio de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra "d"
do item 9.4, inclusive, poder6 acarretar na rescisio unilateral do contrato.

9.8 - A multa prevista na letra "b" poderl ser aplicada acumulada com uma das penalidades previstas

nas letras "c" e "d" todas do item 9.4.

9.9 - Para a aplicagio das penalidades previstas ser6o levadas em conta a natureza e a gravidade da

infragio, os prejuizos dela advindos para a AdministraEio Ptblica e a reincidSncia na pr6tica do ato, sem

prejuizo de san96es cMs e criminais cabiveis.

9.10 - A dosagem da pena e a dimensio do dano serio identificadas pela Secretaria Municipal dc

educagio.

9.11 - As multas serdo calculadas pelo valor total do Contrato.

9.12 - As multas nio tem cariter compensat6rio e o seu pagamento nao eximira a contratada da

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragSes cometidas'

9.13 - A Administragio Priblica se reserya ao direito de descontar do pagamento devido-a contratada o

valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi96es pactuadas'

g.14 - Serio punidos com a pena de suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de

contratarcomaAdministraqioosqueincorreremnosi.Ilcito'pruvistosnasal1nea
e nas alineas do item 9'3'

idoneidade para licitar e contratar com a

da ou at6 que seia Promovida
5

9.15 - Serio punidos com a pena de declaragio d

Administragio, enquanto perdurarem os motivos dete
em

nl



a reabilitagao perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que incorram nos ilfcitos
previstos nas alfneas "a" a "e" do item 9.2 e nas alineas "b", e "d" do item 9.3.

CLAUSULA DECIMA - DO REAIUSTE DO VALOR

10.1 - 0 prego contratado poderi ser reajustado desde que decorrido 01 (um) ano, a contar da data de

apresentagao da proposta na licitagio, de acordo com a Lei ns L0.192/2007.

10.2 - O reaiuste do prego contratado, ap6s o prazo estipulado na cl6usula supra,levar6 em consideragio
a variagio do lndice do IGPM (indice Geral de Pregos do Mercado) acumulado nos tltimos L2(doze)
meses, ou de outro indice que vier a substitui-lo. S6 ocorrera reajuste, se o prazo do conrrato for su perior
a 12 (doze) meses, atendendo, assim i determinaqio legal.

10.3 - A concessdo do reajuste ser5 precedida de ato da autoridade competente devidamente motivado,
cabendo ) Administragio da CONTRATANTE verificar se os novos preEos a serem contratados nao estao
superiores aos cobrados por outras empresas que disponibilizam id6nticos servigos a outros 6rgaos
priblicos, devendo as partes, se for o caso, rever os preEos para adequlJos )s condigdes existentes no
infcio do contrato firmado.

10,4 - O reajuste do valor se far6 mediante solicitagSo formal da parte interessada, devidamente
justificado, se concretizando atrav6s de acordo entre as partes.

cLlusULA DECIMA PRIMEIRA - ALTDRAGoES CoNTRATUAIS - o conrraro poderi ser alrerado, de
acordo com o disposto no arL 65 da Lei ns 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ficar6 obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es
deste contrato, acr6scimos ou supress6es nos servigos objeto do presente conrrato, de at6 25%o (vinte e

cinco por centol do valor inicial atualizado do contrato, conforme preconiza o art. 65, S1a, da Lei Federal
ne 8.666 /93.

PARAGRAFO SEGUND0 - Nenhum acr6scimo ou supressio poderi ser realizado sem a devida
motivagio ou exceder o limite estabelecido no par6grafo anterior, salvo as supress6es resultantes de
acordo celebrado pelos contratantes.

CIAUSUIA DECIMA SEGUNDA. REscIsAo,

12,7 - A inexecugio, total ou parcial do contrato ensejari a sua rescisio, com as consequdncias -r
conbatuais e as previstas na Lei Federal n.a 8.666/93.

PARTi.GRAFO PRIMEIR0 - A rescisio poder5 ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n.e 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisio ocorrer com base nos XII a XVII do art 78 da Lei
Irederal n.o 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, ser6 esta ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do $ 2o do art.79 do mesmo diploma.

PARAGRAFO TXRCEIRO - Os Contratantes podcrio rescindit no rodo ou em parte, o presente
instrumento, mediante aviso escrito, com anteced6ncia minima de 30 (trinta] diis. Neste caso, a
CONTRATADI perceberd apenas e exclusivamente o valor dos seMgos efetivamente realizados at6 a
data da rescisio.

cL{usuLA DECTMA TERCETRA- DrsposrqoEs cERArs.

Para os casos omissos seri ap
na 8.666/93 e suas alteragdes.

stas na Lei

o

licada a legislagio que coubel obedecidas as osl96es



PAIU(GRAF0 PRIMEIRo - O CONTRATANTE nio responder6 por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados I execugio do presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato nao poder6 ser objeto de subcontratagio, cessio
ou transferancia, no todo ou em parte.

PARr(cRAFo TERCEIR0 - Na interpretagio das disposig6es deste Conrrato e integragio das
omiss6es, desde que compativeis com os preceitos de Direito Priblico, al6m da necesslria invocagio ds

normas prescritas na Lei Federal n.e 8.666/93.

PARAGRAF0 QUARTo - A CoNTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralisag6es na execugao do objeto contratado, salvo na ocorr6ncia de caso fortuito ou
forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA" apurados na forma da legislagio vigente, quando
comunicado ao C0NTRATANTE no prazo de 48 [quarenta e oito] horas da ocorr6ncia, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFo QUINT0 - Ap6s o 10e (d6cimol dia de paralisagio do objeto contratado, o

CONTRATANTE, poder6 optar por uma das seguintes alternativas:

a] promover a rescisao contratual, independentemente de interpelagio judicial, respondendo a

C0NTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisdo;
bl cxigir a execugio do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo total
de atraso, respeitado o disposto na legislagio em vigor

pARAcRAFo sExTo - o CoNTRATANTE providenciare a publicaEao resumida do CoNTRAT0 e

seus ADITAMENTOS, no Diirio 0ficial do Municipio, nos termos da legislagio vigente.

pARTi GRAFO SETIMO - Sio partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregio Presencial Ns

34-2022, bem como as Propostas de Prego da Contratada.

CLi.USULA DECIMA QUARTA. DO FORO

para dirimir as questdes oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara

dos Feitos da Fazenda Piblica Municipal.

Brumado-BA,31 utubro de 2022

CONTRAT

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

*

Luara Dias Santana Oliveira
Pregoeira Oficial

Portaria no 089 de 03/03/2022
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Qua a-iolra
1 6 do Novembro ds 2022
3-AnoX-No73'12 Brumado

Diiirio Ol'iciul tio
MUilrcTPlO

PR-EFEITURA ]IIUNICIPAL DE BRUMADO ,,,:;4\;uR-
PRETEJTURA DE

BRUrvlAD@
Educor poto Libedot

ESTADO DA BAHTA
CNPJMF N. r4.105.7Ml0001-tl

PrsCs Cel. Zcca l*itq r" 415 - Cenlro
CEP: 46100-080 - Brumrdo-BA

DORATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N9 537.2022

CoNTRATO Ne 537-2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPI/MF: 13.759.150/0001-25
CONTRATADA: BRUMADO SERVICoS E MoNTAGEM TNDUSTRIAL EIRELI
cNPl/MF: 19.382.079l0001-90
Obreto: Atender despesa com aquisigeo de prateleiras destinadas ao Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Satde.
Vlggn€:la: 03 (tres) meses.
Modalidade de Licitagao: PREGAo PRESENCIAL Np 34-2022.
Valorglobal: R$ 87.500,10 (oite[ta e sete mil quinhentos reais e dez centavos)
(Despesa 48) 04.001.10.301.0003.2069.4.4,90,52.00 - GESTAO DAS AC6ES DO FUNDO MUNICIPAL

DE SAODE SECRE"IARIA DE EDUCAqAO

Data: Brumado (BAl, 31 de outubro de 2022

TlFrcAgAo DIGITAL: NDMYO EM4RUOWOTMZMJJFNUCER
Esta edigeo encontra-se no site oficial deste onte'


