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pRocESSo oe

loesÃo No.006/2020 A ATA DE REGrsrRo DE pREços t'to oollzotg'Odl
SEcRETARTA DE ADMtntsrnnçÃo e cesrÃo DE PEssoAs - sADGP DA PREFEITURA
MUNtctpAL Do REctFE/pE, EXTRAIDA Do pRocEsso llcrlrónto No 004/2otg, pnecÃo
euernôHtco

No

oo4/20í9

corurnRrlçÃo DE EMPRESA PARA

outslçÃo DE 7.000.(sETE MtL) RESMAS DE
PAPEL A4, ATRAVES DO PROCESSO DE
oesÃo No. 006/20i9 A ATA DE REGtsrRo DE
PREçOS N" 004/2019 DA SECRETARIA DE
DMrNrsrRAçÃo e cesrÃo DE PESsoAs SADGP DA PREFEITURA MUNICIPAL DO
RECIFE/PE, QUE CELEBRAM O IV'|UT.IICíPIO DO

PAULISTAEAEMPRESABIGNARDI

tr.roÚsrRre E couÉnclo DE PAPEIS E
ARTEFATOS LTDA., NOS TERMOS QUE
SEGUEM:

O fUUUtCíplO OO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no'10.408.839/0001-17, por meio do
Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ no.02.734.6 79/000í-78, com sede à Av.

Prefeito Geraldo Pinho Alves,222 - Maranguape | - Paulista/PE, neste ato representada, nos termos
do Decreto Municipal no 2012017, por sua Secretária Municipal, nomeado através da Portaria no
969/2019, Sra. Mércia Anunciada Falconeri, brasileira, solteira, pedagoga, portadora da cédula de
no 2.452 173 SDS/PE inscrita no CPF/MF sob o no 351.138.394-34, residente na Rua Santa
E!izabete, no 270, Janga, Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

ldentidade

CONTRATADA: BIGNARDI- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA., PESSOA
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 61.192.52210005-50, com sede na Avenida
Antônio Pincinato, 7600, Ermida, Jundiaí/SP, CEP: 13211-771, neste ato representada por seus sócios
administradores, Beatriz Duckur Bignardi, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de
ldentidade, RG no 7.446.961-7 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF no 007.711.11843, residente e
domiciliada na Rua Pará, 81, apto. 91, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01243-020, Ricardo Duckur
Bignardi, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de ldentidade, RG no 28.972.370-X
SSP/SP, e inscrito no CPF/MF no 010.773.878-30, residente e domiciliado na Rua Careaçu, 537, São
Paulo/SP, CEP: 02339-000 e lvan Duckur Bignardi, brasileiro, separado, empresário, portador da
Cédula de ldentidade, RG no 11.537.660-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF n" 077.235.7 98-61, residente

e domiciliado na Rua Maestro Tom Jobim, 85, apto.251, Edifício Parati, Jardim Anália Franco, São
Paulo/SP, CEP: 03337-040, doravante denominado CONTRATADA..
CLÁUSULA PRIMEIRA. DA FUNDAMENTAçÃO
1.1. Consubstanciado nos termos da Lei no. 10.520, de 17 de julho de 20Q2,Lei Complementarl4T

de 17 de agosto de 2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal no
7.892120'13 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de í993, e suas alteraçÕes posteriores,
bem como pelas normas e condiçÕes estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas
no Processo de Adesão no. 006/2019, e da Ata de Registro de Preços no. 004/2019 da Secretaria
de Adminlstração e Gestão de Pessoas - SADGP da Prefeitura Municipal do Recife/PE. Processo
no 004/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 004/2019, celebram o presente
instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam
e aceitam, de conformidade com os preceilos cie direito público. Fundamenta-se o f)resente instrumento
na llcitação realizada sob Íorma de adesão à ata de registro de preços, sob autorização do Secretário
Executivo de LicitaçÕes da Secretaria de Administraçâo e Gestão de Pessoas do MunicÍpio do
Recife/PE, George Pierre de Lima Souza em resposta à solicitação da CONTRATANTE, através
Oficio datado de 06 de ianeiro de 2020

-

E CEP 53.401-441.
Praça Agamenon Magalhâes, s/n, Centr'r
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista ne.qov.br CNPJ' 10.408.839/0001-17
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clÁusull secuNol - Dtspostçoes

pneuMlNAREs

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos:

a)

Processo de Adesão no.006/2019 à Ata de Registro de Preços no. 004/2019, da Secretaria
de Administração e Gestão de Pessoas - SADGP da Prefeitura Municipal do Recife/PE,
extraÍda do Processo no.004/2019, Pregão Eletrônico no.004/20í9, como todos os seus

b)

A solicitação da Secretaria de Políticas Sociais e EspoÉes do Município do Paulista para
lavratura deste instrumento contratual, exarada no Ofício no í00/2020, juntamente com seus

anexos;

respectivos anexos.

CIÁUSUI.R TERCEIRA

- DO OBJETO

3.í. Constitui objeto deste contrato a AQUISIçÃO DE 7.000 (SETE MIL) RESMAS DE PAPEL A4,
RrRavÉs Do pRocEsso DE ADESÃo No. 006/2019 A ATA DE REGlsrRo DE PREços N"
004/2019 DA SEcRETARIA DE ADMINISTRAçÃo E GEsrÃo DE pESsoAs - sADGP DA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE/PE, de acordo com as especificaçÕes e nas respectivas
quantidades em conformidade do respectivo processo.

cLÁUSULA QUARTA

- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas para o pagamento da presente contratação serão decorrentes das seguintes dotaçÕes
orçamentárias:

Nota de Empenho n" 2020-000000752
Atividade: 4313 - Açoes de Assistência Social
Elemento: 3390.30 - Material de Consumo
Fonte: 13110000 - TransÍerência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor Empenhado: R$ 96.810,00 (noventa e seis mil oitocentos e dez reais)

CLÁUSULA QUINTA

-

DO VALOR

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ 96.810,00 (noventa e seis miloitocentos e dez reais),
conforme proposta da CONTRATADA e tabela abatxo
PROCESSO DE ADÉsÃô I.IO. OOCIZOIg A ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO ()04/2019 DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SADGP DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE/PE
VALOR
VALOR
MARCA
UND.
ESPECTFTCAçÃ0
QTD.
ITEM
TOTAL
UN|TARIO
01

Papel Reciclado A4 (210x297mm), 75/M2, na cor

Cadum

palha.

45330

resma

7.000

13,83

TOTAL GERAL:

96.810,00
96.810,00

(noventa e selg mll oitocentos e dez reals)

CLÁUSULA SEXTA

-

DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

6.1. Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria da PolÍticas Sociais e Esportes, situada
Paulista/PE, em até 02 (dois) dlas corridos,
à Av Prefeito Geraldo Pinho Alves,222- Maranguape
contados da assinatura deste contrato.

l-

v

',-9
Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.
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clÁusuun sÉnuR - Do pRAzo oe vtcÊttcta
7.í. Este contrato terá vigência por

./

12 (doze) meses, contados de sua assinatura, de 07 de fevereiro

de 2020 a 06 de fevereiro de 2021, podendo ser prorrogado, consoante às disposições contidas no,
art. 57 da Lei n" 8.666/1993, e suas alterações posteriores, mediante celebraçâo de termo aditivo.
CLÁUSULA OITAVA

-

DO PAGAMENTO

8.1. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto.
8.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez)dias úteis, de acordo com a quantidade solicitada e
efetivamente entregue, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentaçâo
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado recebimento por setor técnico competente,
comprovando o recebimento do objeto..

o

8.3. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em
desacordo com as especificaçÕes constantes no Processo de Adesão no. 006/20í 9 à Ata de Registro
de Preços no. 004/2019, da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas - SADGP da Prefeitura
Municipal do Recife/PE

cLÁusuLA NoNA

- DA FTSCALIZAçÃO

9.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na
forma que lhe convier;
9.2. A CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização;

9.3. A supervisáo por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui
responsabilidade da CONTRATADA na perfeita execução de suas tarefas.
CLAUSULA DÉC|MA

- DAS OBRIGAçÕES

a

DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei no
8.666/93, as seguintes:

10.1.1. Obedecer às especificaçÕes constantes no termo de reÍerência do Processo
00412019 da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas

-

no.

SADGP da Prefeitura Municipal

do Recife/PE;
10.'i..2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto, ressaltando que todas as despesas de
transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigaçÕes serão de responsabilidade
da CONTRATADA:

10.í.3. Realizar a entrega dentro do prazo estipulado;
10.1.4. O retardamento não justificado na prestação dos serviços considerar-se-á como infraçâo
contratual,

10.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a flscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

10.1.6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, conflrmados por
escrito;
'|.0.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto deste contrato,
custo,
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indi

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP'53.40144
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previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a
prestação dos serviços;
10.1.8. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas no Edital do Processo no.
00412019 da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas - SADGP da Prefeitura Municipal
do Recife/PE, consoante o que preceitua o inciso Xlll do aÉigo 55 da Lei no. 8.666/93,
atualizada.

GLAUSULA DÉCtMA PR|METRA

- DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

11.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATANTE:
11.1.1. Exercer a fiscalizaçâo da execução do objeto deste contrato;
11,1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
í 1.í.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida;
11.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-

lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários
CONTRATADA, cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecidas;

e

empregados da

11.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;

íí.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as
especificaçÕes são as mesmas descritas no termo de referência do Processo no. 004/2019 da
Secretaria de Administraçâo e Gestão de Pessoas
SADGP da Prefeitura Municipal do
Recife/PE,

-

11.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o nâo recebimento do objeto, apontando as
razÕes de sua não adequação aos termos contratuais,

11.1.8. À COTTRITANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o
cumprimento das especificaçÕes e condiçÕes deste contrato;
11.1.9, O recebimento do objeto será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade
com as especificaçÕes e a proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade
com o objeto contratado.

cLÁusuLA pÉcrMA SEGUNDA

- DAS coNDrçoEs

DE HABtLtTAçÃo

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as
condiçÕes de habilitaçâo e qualifìcação exigidas no Processo no. 00412019 da Secretaria de

Administraçáo

e Gestão de Pessoas -

SADGP

da

Prefeitura Municipal

do

Recife/PE, em

compatibilidade com as obrigaçÕes por ele assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

-

DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

13.1. O presente contrato terá o visto da Assessoria JurÍdica da CONTRATANTE, de acordo com o
estabelecido no parágrafo único do art. 38 da Lei n o 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

- DO SUPORTE

LEGAL

14.1. Para execução do presente contrato bem como ga'a a regulaçâo dos casos omissos, aplicar-seá a Lei no 8.666 de21106193, a Lei no 8.883 de 08/06/94, a Lei no 9.648 de27105198, Decreto Federal
no 7.89212013 e a legislaçâo especÍfica pertinente à matéri

Praça Agamenon Magalháes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441.
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CLÁUSULA DÉGIMA QUINTA

-

AssuNTos

DA REscIsÃo

15.1. O descumpÍimento de qualquer cláusula ou de simples condiçáo deste contrato, assim como a
execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condiçóes, dará direito
à CONTRATANTE de rescrndi-lo mediante notificaçáo expressa, sem que caiba à CONTRATADA
qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados,
desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas.
15.2. O contrato ooderá ser rescindido:

l-

Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos la Xll e XVll do art.78 da
Lei Federal n." 8.666/93. atualizada:
ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de adesâo,
desde que haja conveniência paÍa a AdministÍação; e
lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.
15,3, A rescisão de que Íata o item 1 5.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências,
sem prejuizo das sançÕes previstas neste contrato e na Lei Federal n'8.666/93, atualizada:

a)

Retenção dos crêditos decorrentes deste contrato até o limite dos prejuízos causados
à CONTRATANTE;

b) Assunçâo imediata do objeto deste contrato pela CONTMTANTE, no estado e local
em que se encontrar;

c) ExecuÉo da garantia

contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e
dos valores das multas e indenizaçÕes a ela devidos.

clÁusuLA oÉctma sexra -

pENALIDADES

16,1. Com fundamento no aÉigo 7' da Lei no 10.52012002, quem convocado dentro do prazo de
validade de sua pÍoposta, nâo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido
para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, Íalhar ou fraudar na execuçáo do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, fìcará impedido de licitar e contÍatar com a Administraçâo Municipal.
16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRÂTANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sançóes:
| - advertênciai

ll

-

multa, nos seguintes termos:

a) pelo atÍaso na entrega do objeto, em relação ao ïazo estipulado, de í% (um por
cênto) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
b) pela recusa à entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo
estipulado, de 10% (dez por cento) do valor total contratado;
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da
notificação da rejeiçâo: 0,3o/o (zero virgula três por cento) do valoÍ total da nota fiscal,
por dia decorrido;

d) pela recusa a corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha

ou

defeito do produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: '10% (dez por
cento) do valoí total da nota fiscal,
e) pelo não cumpnmento de qualquer condição fixada na Lei Federal n'8.666/93, ou no
instrumento convocatório e nâo abrangida nos incisos anteriores . 2o/. (dois por cento) do
valor total contratado

lll -

Suspensáo temporária de participar em licitaçâo
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos,

e

impedimento de contratar com a

-

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
perente a própria autoridade que aplicou a
ê

lV

penalided

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP
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CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos pÍejuízos resultantes e depois de decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no item acrma.
16.3. As infraçÕes seráo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corÍidos a contar da
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro
das multas correspondentes, sem prejulzo da rescisão contratual;

16.4. Nenhuma penalidade seÍá aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;
16.5. O recolhimento da(s) multa(s) nâo eximirá a CONTRATADA da Íesponsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.

clÁusull

oÉcrma sÉrrun

-

DAs orsposrçÕEs FtNAts

17.'1. AplicaÊse-á a Lei Federal no 8666193, com suas posteriores modiflcaçÕes, nos casos omlssos
do oresente contrato.

17.2, É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do pÍesente contrato, o Foro da Comarca
do Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
E, para flrmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
contrato em 04 (quaüo) vias de igual teoí e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual,
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Paulista/PE. 07 de fevereiro de 2020

uu
Mércla/A nu nc iada Falcon eri
Sêcrêtário dê Políticas Sociais e EEpoÉes
ContÍatante

Testemunhas:

ott

eece0e5 QeSc-z
{qSsJLr
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2. CPF/MF:

o
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EXTRATO DO CONTRATO O17I2O2O
N" CONTRATO:01712020

oe loesÃo N'. 006/2019 A ATA DE REGtsrRo DE pREços No 004,2019 DA SECRETARIA DE
ADMtNtsTRAçÃo e cesrÃo DE pESsoAs - sADcp DA eREFETTURA MUNrcrpAL Do REctFElpe, exrRRÍoR oo
pRocEsso t-tctrarónto N": 004/2019, pREGÃo rlrtnôrutco N" 004/2019
FUNDAMENTAçÃO U0al: art,.22, $ 1o ao 7o do Decreto Federal no. 7.892.
pRocESSo

CONTRATADA: BIGNARDI- IIOÚSTNIA C COUÉNCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.
CNPJ/MF: 61. 1 92.52210005-50
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 7.000 (sete mil) rosmas de papelA4, através do Processo de Adesão
n". 006/2019 à Ata de Registro de Preços n" 004/2019 da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas - SADGP da
Prefeitura Municipal do RecifelPE
VALOR TOTAL: R$ 96.810,00 (noventa e seis mil oitocentos e dez reais)
NOTA DE EMPENH0: 2020-000000752
no) /lFOJITE.
FO/TE: 13110000
ATIVI0ADE(S): 4313 (Ações de Assistência Social) / ELEMENTO: 3390.30 (Material de Consumo)
Assistência
FNAS
Social
Transferência e Recursos do Fundo Nacional de
tt/
pRAZO(S): Vigência 12(dozel meses, contados da assinatura do instrumento contratual, de 07 de íevereiro
l'euereiro de 2020 a 06 de

-

fevereiro de2021
ASSI NATU RA

07 IO2I2O2O
"

Mércia Anunciada Falconeri, Secretária Municipal de PolÍticas Sociais e Esportes, através do presente instrumento, designa o
Servidor infra-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na forma dos Art, 67 e
73 da Lei n" 8.666/1993, devendo informar à Adminiskação sobre eventuais vícios e irregularidades, propor soluções e sanções
que entender cabivel para a regularização das faltas e defeitos observados, conforme dispostos no contrato referido.
O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicaçã0, bem como de suas funções, de acordo com a Lei n" 8.666/1993 ou aos
termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem

prejuizo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

PUBLTCAçÃo NO DrÁRro OFTCTAL

D.O.M.E.PE:
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Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista.pe oov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17

Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/000'l -17
Secretaria de Finanças
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho
Data:

Anexo:

291O112020

0

N"

752
96.8í 0,00

Valor:

Ó.gâO:23 SECRETARIA DE POLÍTICAS SQCIAIS E ESPORTES
23.102 FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
unid.Gestorá: 23.'r02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SERVIçO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Prcvama 08 244 2206
Modalidade: 2-Global
No da Ficha: 1364
unid.órç.

AçOES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ/Op.Esp: 43'1 3
Despesa
Elem.
3390.30 Material de Consumo
SEM APLICAçÃO
SubElem. Orç: 0099
Fonte de Rec.: 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
IllATERIAL DE EXPEDIENTE
5uotslem. tsmp.: ulo
Fonte de Recurso (TCE) 8-Recursos Transíeridos pelo FNAS
Data Homologaçao
No Contrato
No Licitaçáo
Mod. da Licitação
0-Sem Licitacão

Aditivo

Data Final

Data Inicial

No

í 1453; BIGNARDI INDUSTRIA E
lnsc Mun:
61 192 52210005-50

ODEP

Endereco: RUA JOSË PEREIRA JORGE, 242
Cidade:
Baino: VILA GUILHERME
Fone: 1'133286669
CEP: 02 067-020
Agência:
Cód.Banco:

E ARTEFATOS LTDA

lnsc. Estadual:

SAO PAULO
Fax:

A AQUISIÇÀO DE RESMA DE PAPEL A4P ARA
As LINIDADES VINCI,TADAS À SPSE. ATA DE

RF-FERENTE

ATENDER

DE PREÇO N'00,1/2019 ORIUNDA DO PROCESSO
LICtr^TóRto N'004i2019 pREGÃo ELETRONICA N'004/2019
LOTD OI RESMA DE PAPEL RECICLADO A4 (2IO X 297 MM)
75G/Mi2 QTD 7.000 VALOR UNT 13,83 VALOR TOTAL RS
REGTSTRO

96Rtoon
SubAções

Saldo Ant.

Valor

Empenhado

96.8 í 0,00

VIRGINIA

Agente
Pessoa Atesto Liquidacão:
Dt

Atesto

Dt- Previsão Pagamento
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Prefeil!ra da Cidade do Paulisra CNPJ '10 408 839/0001í7 Praça Agâmenon Magalhães, S/N Cep: 53401220 c€nrro, Pautista-PE Íonô:
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Saldo Atual

