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conTRATO QUE FATZEU ENTRE SI O UUNICÍPIO

Dt

CRATEÚS ATRA1ÉS DA STCRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL COU A EUPRISA DIANA PAUI.A SOUSA
FRÂNCA DA SrLVA 779715233«) PARÂ O FIU QUE A
STGUIR SE DECI.ARA.

O MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n" 07.982.036/0001-67, com sede Rua Cel. 7*z* n" . I 141 - Centro - Crateús,
Estado do Ceará, neste ato representado pelo(a) Ordenadora de Despesas, Sr(a). FRANCISCA
ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO, aqui denominado de COIITRATAIITE, e de outro lado a
Empresa DIAITA PAULA §OU§A FRAI{CA DA §ILVA 779715l23,3(X), inscrita no CNPJ sob o
no. 28.701.76210001-34, localizada à RUA PADRE JOSÉ JWÊNCIO DE ANDRADE, 269 sÃo JosÉ - CRATEUS - CE, neste ato representada pela Sra. Diana Paula Sousa FYanca da
Silva portado(a) do CPF n' 779.715.233-00, apenas denominada de COIITRATADA, Íirmam
entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clàusulas e condiçÕes a seguir
estabelecidas:

CIÁU§UIÂ PRIUEIRA - DO FUNDAilENTO LEOAL
l.lProcesso de DI§PENSA DE LICITAÇÀO, em conformidade com a Lei Federal Nr 8.666/93 Lei das LicitaçÕes Públicas, devidamente ratificado pelo(a) Exmo(a). Sra. Ordenadora de
Despesas do ASSISTÊnCfa SOCIAL do Municipio de CRATEÚS
nos termos do Ar1.24,
- CE,
inciso II, alterada pela Lei n' 14.065 de 3O de setembro de 2O2O
e art. 26 do Estatuto das
Licitações Públicas e suas alterações posteriores.

CIÁUSUI"A SEGUIVDA _ DO O&'E[O
2.1. Constitui objeto da presente AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA
GARANTIR A SEGURANÇA DE SERVIDOES VISITANTES E USUÁRIOS EM GERAL E
AINDA PRESERVAR O PATRIMÔNIO (INSTALAÇÕES PREDIAIS) DOS
EQUIPAMENTOS VINCUIÁDOS A POLÍTICA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCTAL
ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCN SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CRATEUS/CE, conforme especiÍicaçáo em anexo.

\,

clÁu§ul"a TERCEIRA - DO VAr0R,
3.1. A CONTRATANTE pagarâ ao CONTRATADO pela execuçâo do objeto deste contrato

o

valor global de R$ 1.620,00 (Mil seiscentos e vinte reais).
CIÁUSUI"A QUARTA - DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
4.1 O Contrato resultante da presente Licitaçâo terâ vigência a partir de sua assinatura,
tendo validade atê 31 lDcrcmbrol do ano da sue arslnetura, podendo ser prorrogado nos
casos e formas previstos na Lei rf, 8.666/93, de 2l de junho de 1993 e suas alteraçÕes
posteriores.
CLAUAUT.A QUnTTA - DAS OBRTGAçÕES DA COITTRATAIITE

5.1. Receber o objeto no prazo e condiçÕes estabelecidas no Termo de RefeÉncia e seus

anexos.

5.2. Verificar minuciosamente, no praz.a frxado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especiÍicações constantes no Termo de Referência e da proposta, para
fins de aceitaçáo e recebimento definitivo.
5.3. Propiciar as condiçÕes necessárrias à entrega dos produtos ora contratados pelo tempo
necessário para execuçáo dos mesmos.
5.4. Permiür o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências onde serâo
executados os serviços, desde que os mesmos estejam devidamente uniformizados e
idenüÍicados com cartões de identiÍimção (crachá) e com os equipamentos de proteção
individual, exigidos e aplicáveis e o eficaz atendimento dos senriços requeridos.
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5.5. Elaborar cronograma de entrega em conjunto com a CONTRATADA.
5.6. Acompanhar e fiscalizar a execuçáo do fornecimento, objeto do contrato, através do
Servidor designados pela Autoridade Competente da CONTRATANTE.
5.7. Comunicar à CONTRATADA eventuais falhas e irregularidades observadas na execuçáo
dos serviços, determinando prazo para adoçáo das providências saneadoras.
5.8. Atestar a efetiva entrega dos materias e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
5.9. Conferir as Notas Fiscais e seus respectivos relatórios e, se em conformidade com o
executado, atestar a prestaçáo dos serviços.
5.10. Devolver à CONTRATADA as Notâs Fiscais em que se verificarem inconformidade para
as devidas correçÕes.
5.11. Efetuar o pâgâmento no prazo estabelecido no contrato.
5.12. Aplicar â CONTRATADA as penalidades regulamentaÍes e contratuais, após o
procedimento administrativo, garantidos o direito à prévía e ampla defesa e ao contraditório.
5.13. Rejeitar no todo ou em parte os fornecimento, se em desacordo com as especificações
constantes do contrato.
5.14. Exercer a fiscalizaçâo dos serviços por servidores especialmente designados, que
anotaráo em registro próprio todas as ocortências relacionadas com o mesmo na forma
prevista na Iei n" 8.666/93.
5.15. NotiÍicar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeiçÕes no curso
daexecuçáo dos serviços, Íixando prazn para suacorreçâo.
5.16. Prestar as informaçôes e os eselarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.
5,L7, A CONTRATANTE náo responderâ por quaisquer compromíssos aseumidos pela
CONTRATADA com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

v

CL/IU§ULA §DXTA - DA§ OBRIGAçÔE§ DA COITTRATADAT
6.1 Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condiçÕes e prazos
estabelecídoo no processo de contrataçâo, no Termo Contratual e na propoeta vencedsra;
6.2. - Manter durante toda a execuçáo do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condiçÕes de habilitaçâo e qualificaçâo exigidas na Lei de
Licítações;
6.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os Íros casos de
impedimentos fortuitos, de maneira que náo se p§udiquem o bom andamento;
6.4. - Responder, perante as leis víçntes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo
que a CONTRATADA náo deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento
previo por escrito da CONTRATANTB, fazer uso de quaisquer documentos ou informaçÕes
especilicadas no parágrafo anterior, a não ser pa.ra hns de execuçáo do CONTRATO;
6.5. - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
6.6. - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na
execuçáo do objeto contratual, inclusive respondendo pecuniariamente;
6.7. Pagar seus empregados no prazo prevísto em leí, sendo também de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incídam
sobre a prestaçâo dos serviços contratados inclusive as contribuiçÕes prevideneiá'rias fiscais e
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, §eguros de acidentes de trabalho, etc, Íicando excluída
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Crateús por eventuais autuações
admínistrativas e/ou judiciais urna vez que a inadimplêncía da CONTRATADA, com referêneia
às suas obrigaçÕes, nâo se transfere a Prefeitura Municípal de CRATEÚS;
6.8 - Disponibílizar, a qualquer tempo, toda documentaçáo referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhístas e previdenciárríos relacionados com o objeto
do CONTRATO;
6.9 - Facilítar a açáo da FISCALIZAÇÃO na inspeçáo dos senriços, prestando, prontamente,
os esclarecimeÍrtos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
6.10. A Contratada Íica obrigada a aceitar, nas mesrras condiçÕes contratuais, os acréscimos
ou supressões que se Íiaerem necessários, a critérío da Contratante, respeitando-se os limites
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previstos na l,ei n " 8.666193 e alteraçÕes posteriores, até 25o/" (vínte e cinco por
cen
do
valor do Contrato, facultada a supressão além deste limite mediante acordo entre as partes.
CLAUSULA SÊrrMA - DO COil?ROLE

r

FI§CALTZAçAO DA EXECUÇÃO:

7.1. Nos termos do art. 67 l,ei n" 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscaliz.ar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todai as
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ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário àregilafiznrção
de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalizaçâo de que tratâ. este item náo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na oóorrência desta, ãáo implica em
corresponsabílidade da Administraçâo ou de seus âgentes e prepostos, de conformíáade com
o ãrt.70 dalni n" 8.666, de 1993.
7,?. O repre§entante da Administraçáo anotârá em registro próprio todas as ocomências
relacionada§ eom a execuçâo do contrato, indicando dia, mês ê ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário â regalari:arçáo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autorídade õompetente
para as providências cabíveis.
cLÁu§uLA oITAVA - DA§ ALTERAçôES COLTRATUAI§
8.1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesrnas condiçôes contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratual, ate o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1o, do art. 65, da Lei de LicitaçÕes.
CLÁUSUI,A IíOIYA - DA ORIGTU DOS RF,CURSOS
9.1. As
deste contrato correráo
conta da

Unidade Gestora
ASIISTENCIA SOCI,AL

Dotação Orçamentária
o2.o7.a7.o4.t22.OO37.2 2125 - 1001.00000.00 - 1
311.00000.00 - 1 390.00000.01 - MANUTENCAO
DAS ATTVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCI.A SOCTAL

Elemento de despesa é 33.90.3O.OO.

pÉicrua - Do PAGADIEIYTo
1O.l' O pagamento será realizado na prazÃ máximo de ate 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10. 1.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores náo ultrapassem o limite de
que tratâ o inciso II do art. 24 da têi 8.666, de 1993, alterada pela Lei n' 14.065 de 30 de
setembro de 2O2O, poderáo ser efetuados no prazn de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5", § 3o, da Lei no 8.666, de 1993.
1O.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgáo contratante atestar a execuçáo do objeto do contrato.
1O-3- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovaçâo da
regularídade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oÍiciais ou à doôumentâçâo
mencionada no art. 29 da I.ei n" 8.666, de 1998.
1O.4. Havendo erro na apresentaçáo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contrataÉo, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidaçáo da despesa, como, por
exemplo, obrigaçáo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplenôia,
o pãgafi)eruto frcarâ sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneâdoras.
Nesta hipótese, o prazo para pâgamento iniciar-se-á após a comprovação da regularizaçáo da
sítuação, náo acarretando qualquer ônus para a Contratante.
lO-5. Será considerada data do pagamento o dia em que consta-r como emitida a ordem
bancária parâ pagamento.
1O.6. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notiÍicação, por escrito, paÍa que, no pÍazfr de 5 (cinco) dias úteis, regulariá sua situação ou,
no mesmo praz,o, apresente sua defesa, conforme item 10.3. O prazo poderá ser prorrogado
Ltrnavez, por igual período, a critério da contratante.
CL1íUSULA
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10.7. Náo havendo regularizaçáo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
deverá comunicar aos órgáos responsáveis pela fiscalizaçáo da regularidade Íiscal quanto à
inadimplência da conffatada, bem como quanto à existêncía de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.
10.8. Persistindo a irregularidade, a contratânte deverá adotar as medidas necessárias à
rescisáo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
10.9. Havendo a efetíva execuçáo do objeto, os pagamentos seráo realizados normalmente, atê
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada náo regulari?e sua situaçáo junto a
regularidade ÍiscaI.
10.10. Será rescindido o contrato em execuçáo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicídade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevâncía, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.
10.11. Quando do pagamento, será efetuada a retençáo tributária prevista na legislaçáo
aplicável.
l0.l2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Leí
Complementar no 123, de 2006, náo sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contríbuiçôes abrangidos por aquele regime, No entanto, o pagarnento ficará condicionado â
apresentação de comprovaÇâo, por meio de documento oficial, de que faz jua ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

cLÁusuLA oÉcrrra sEGUTvDA - DAs sAnçôEs
L2-1. O licitante que ensejar o retardamento da execuçáo d.o certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaraçáo falsa ou cometer fraude Íiscal, garantido o direito prévio da citaçáo e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Adminístração, pelo pra?Ã de até 2 (dois)
anos, enguanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominaçÕes legais.
12.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecuçáo
total ou parcial do contrato, eÍTo de execuçáo, execuçáo imperfeita, mora de execuçáo,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informaçÕes prestadas, garantida a prévia
defesa:
I - advertência, sançáo de que trata o inciso I do art. 87, da lei n." 8.666193, poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas na licitaçáo;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicaçâo de sançáo mais grave.
II - multas (que poderáo ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a s€r
preenchido de acordo com instruçÕes fornecidas pela Contratante);
al de lo/o (um por cento) sobre o valor contratual total do exercícío, por dia de atraso na
contrataçáo dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a tO"/" do mesmo valor;
de */" (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infraçâo a qualquer
cláusula ou condiçâo do contrato, náo especificada nas demais alíneas deste incíso, aplicada
em dobro na reincidência;
de óo/" (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigír
qualquer serviço rejeitado, caÍacteÍizÂrldo-se a recusa, caso a correçáo náo se efetívar nos 5
(cinco) dias que se seguirem à data da comunicaçáo formal da rejeiçáo;
III - suspensáo temporária de participaçáo em licitaçáo e impedimento de contratar com o
Município de CRATEUS, por prazn náo superior a 5 (cinco) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a
reabilitaçáo perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
Administraçáo pelos prejuÍzos resultantes e depois de decorrido o pra?fi da sançáo aplicada
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com base no inciso anterior
12.3 No processo de aplicaçáo de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos
incisos I, II e III do ltem, 12.2 supra e 1O (dez) dias corridos para a sançáo prevista no luclro
tV do mesmo item.
12.4 A valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notiÍicação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pâBo,
ou deposítado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus,
Em eaco de inexistência ou incuficiência de crêdito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado medlante
prooesso de execuçáo fiscd, com os encargos correspondentes.
12.5 Ae oançõec previstas nos furcbo. III e IV do ltern 12,2 supra, poderáo ser aplieadae âe
empresâs gue, em tazâo do contrato obJeto desta llcltaçáo:
I - praticâÍem atos ilíeitoe, visando fructrar os objetívoe da licitaçáo;
II - demonstraÍem náo possuir idoneídade para contratar eom a Administraçâo Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
III - sofrerem condenaçáo deÍinitíva por pratÍcarem, por meíos dolosos, fraude fiecal no
recolhímento de quaisquer tributos.
12-6 As sançóes prwistas nos lnclsoc I, III c ÍV do ltcm 12.2 supra poderâo ser aplicadas
juntamente com a do iaaiso II do mesmo item, facultâda a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no pra?n de 5 (cinco) dias úteis.
L2.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustiÍicadamente, em firmar o Contrato dentro
do praz-o de O2 (dois) dias úteis a contar da notificaçáo que lhe será encaminhada, estará
sujeita à multa de 5r(XPlo (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigaçáo assumida.
12.8 As sançÕes previstas no ltem 12.7 supra não se aplicam às demais licitantes que,
apesar de náo vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato,
de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu
desinteresse.

CIÁUsUI"A DÉcIuA TERcEIRA - DA RTscIsÃo
13.1 - Este contrato poderá ser rescindído de conformidade com o disposto nos art's. 77 a 8A

dalei

np

8.666/93;

13.2- Na hipótese de ocorrer à rescisáo administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei ns
8.666193, à Contratante sáo assegurados os direitos previstos no art. 80, íncisos I a IV,
parágrafos Lp a 4s, da Lei citada.

cL/íusuLA pÉ:crua euARTa - suBcoIrrRATAçÃo ou cossÃo Do conTRATo

14.1. A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá ceder a terceiros o presente Contrato de
acordo com o artigo 78, VI da tei 8.666193.

cLÁusüLA DÉcrMA QUARTA - DA HSCALIAçÃo
15.1 A execuçáo do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor Sr. ALLAN DE
SOUSA MARQUPS, CPF: O30.4L2.232-50, especidmente designado pela §ecretária Municipd
de Aseietêncía Social, de acordo com o estabelecido no Art, 67 da Lei 8.666/93, doravante
denominada FI§CAL DE CONTRA?O.

cLÁucul"a oÉcme SExTA - DoB c.âsot oulstot;
16.1. Fica estabelecido gue caso venha ocorrer algum fato nâo previsto neste contrato, os
chamados casos ornissos, estes seráo resolvidos entre as partes, respeitado o obJeto do
proeeoso, a legíolaçáo e demaís normâs reguladoras da matéria, em especiaú a Lei nu
8.666193, aplicando-lhe quando for o caso, supletivarnente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos estabelecidoc na Legislaçáo Civil Braeileira e as disposiçÕee do Direíto Privado,
CLAUSI,LA DÉCIMA §Ú"IMA

17.1 Fica eleito

- Do ToBo

o foro da Comarca de CRATEÚS, para conheclmento das questÕes

relacionadas com o presente Contrato que náo forem resolvidos pelos meíos administrativos.
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E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condiçÕes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurÍdicos
e legais efeitos.

-

CRATEUS-CE, 10 de Novembro de 2O2O.

Franeísca

Batista de Figueiredo DIANA PAUIÁ
FRANCA
SILVA
Assistência Socíal
77971523300
Diana Paula §ousa Franca da Silva
CO!ÍTRATAITTE
COITTRATADA
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ANEXO I

-

CONTRATO DISPENSA N9 035/2O2O.SAS

çL§7\

0,

Z

EMPRESA: DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA 77971523?00
(

- i'i(.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM

DESCRTÇÃO

67723

VALOR
QTn UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

TINI)

EXTTNTOR
PI

LIND

6

R$ 250,00

R$ 1.500,00

tIND

6

RS 20.00

R$ 120.00

EXTINTOR I'E

- Exrinror de
tipo "pó", portáil.

INCÊNDIO 06 KG

incêndio
1

pressurizado, carga de 6kg de po

extintor ABC,

a base de

monofosfato de Amônia com teor
de 55o/o.

67724
2

§UPORTE PARA
EXTINTORE§ DE INCôNDIO
06 KG - §uporte de parede para
VIEIRA
extintores de incêndio 06 kg EXTINTOR
acompanhando buchas e parafusos
necessários.

VALOR TOTAL

R$ 1620,00
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EXTRATO DO INSTRI]MENTO CONTRATUAL

A

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Crateus/Ce, totna piblico o Extrato do
Instrumento Contratual Íe$ltante rta Dispensa de licitação N." 035/2020-SAS

UNIDADE ADMIMSTRATryA: ASSISTÊNCIA SOCIAL;
DorAÇÃooRçAI\,íENTÁRrA:02.07.07.M.t22.0037.22r2s-1001.00000.00-I311.00000.00
- 1 39O.OOOOO.OI - MANUTENCAO DAS ATTYIDADES GERAIS DO FI.JNDO MI,JMCIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00

OBJETO: AQUISIÇÀO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA GARANTIR A
SEGIJRANÇA DE SERVIDOES YISITANTES E USUÁRIOS EM GERAL E AINDA
PRESERVAR O PATRMÔNIO (INSTALAÇÕES PREDIAIS) DOS EQUIPAMENTOS
VINCI.JLADOS A POLÍTICA MIJNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA
SECRETARTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPTO DE CRATEUS/CE.

YIGÊNCIA DO CONTRATO: 3I/I2 /2O2O
CONTRATADO: DIANA PAULA SOUSA FRAIICA DA SILVA 779715233W
ASSINAPELO CONTRATADO: DIANA PAULA SOUSA FRA}ICA DA SILVA
ASSINA PELO CONTRATANTE: FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGI,EIREDO

YALOR: R$ 1.620,00 (Mil seiscentos

e

vinte reais)

Cratcús - Cc, 10 de Novemb,rro ile2020.

ORDENADORA DE DESPESAS

F'IGTJEIREDO
SECRETARTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

W$RAÍHtl§
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MUNi(:DIC
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DE DTYULGAçÃo un

ExrRATo coNTRATUAL

Certificamos que o Extrato do conüato n" 10.11.2020.01 decorrente da
dispensa de licitação te 035/2A20-SAS, cujo objeto é a AQUISTçÃO DE EX'TINTORES DE
SEGURANÇA DE SERYIDOES VISMANTES E
nvcÊNpTo PARA GARA}ITIR
USUARIoS EM GERAL E AINDA PRESERVAR O PATRMÔNTO GNSTALAÇÔNS
porÍttce MLIMCIPAL E
pREDrArs) Dos EeurpAMENTos vrNCrILADos
esslsrÊNcn socnr ATRAvES DA sEcRETARTA DE ASSISTÊNcn socIAL Do
UUN1CÍpIO DE CRATEUS/CE, foi afixado no dia l0 de Novembro de 2020 no flanelógrafo
desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a LEI ORGANICA MUNICIPAL, Caput II, AÍt.
93, legislação em vigor.

A

A

Crateús - Ce, 10 de Novembro úe2020.

ORDENADORA DE

DE FIGUEIREDO
DE ASSISTÊNCN SOCIAL

