
FËUiisro

coNTRATO No.026/2020
pRocEsso oe noesÃo No.002/2020 A ATA DE
SEcRETARIA DE saúoe DA pREFEITURA MUNI
pRocEsso ltclrerónto No 094/2otg, pnecÃo

conrRnrnçÃo DE EMPRESA PARA
'-- louls:çÃo- oe ELETRoDoUÉsrlcos E

" ', '\, . 9000 BTUS) PARA ATENDIMENTO DAS
.çu "ì NECESSIDADES DA REDE MUNIGIPAL DE

, , - '' EouclçÃo Do MUNIcíplo oo PAULlsrA,

E A EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS EIRELI- ME, NA FORMA ABAIXO:

O lrlUtttCíplo DO PAULISTA, pessoajurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon

Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.E39/000Í-17, pormeioda
Secretaria de Educação, com sede à Rua Floriano Peixoto S/N, Centro, Paulista/PE, neste ato
representado, nos termos do Decreto Municipal no 2Ot2A17, por seu Sécretário, nomeado através da

Portaria no 01212017, Sr. José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior, brasileiro, casado, pós-graduado ern

gestão pública, portadorda Cédula de ldentidaden'4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF'sob o n"

000.468.354-40, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado
sim plesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, pessoa jurÍdica de direito
privado, inscrita noCNPJ/MF sob no20.008.83í/0001-17, com sedeAv. A-S/N, GalpãoA, Dom Helder
Câmara, Garanhuns/PE, CEP: 55293-970, neste ato representada por seu administrador, Sr. Silvandro
Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF no 071.955.624-

41 e Portador do documento de identidade no 7.679.226 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua José
Austragésimo de Ataíde, 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, Garanhuns/PE, doravante denominado
CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o

Processo de Adesão no.00212020 à Ata de Registro de Preços no. 033/2019, da Secretaria de Saúde
cla PreÍeitura Municipal do Paulista/PE, extraída do Processo no 094/2018, Pregão Eletrônico para
Registro de Preços no 04112019, conforme proposta de pregos da CONTRATADA e mediante as
seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir,
por si e seus sucessoÍes, Qom observância das disposiçóes contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho

de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, a'plicando-se os preceitos

de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de

direito privado.

êlÁusull pRruetnl - DA FUNDAMENTAçÃo

Fundamenta-se o presente instrumento no processo de Adesão no. 00212020, amparado no art. 22, $
10 aoTo do Decreto Federal no.7.892 de 23 de janeiro de2013i à Ata de Registro de Preços no. no'

033/2019, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Paulista/PE, extraída do Processo no

094t2018, realizado sob a modalidade de Pregão Eletrônico no. 04112018, mediante Sistema de
Registro de Preços elaborado pelo pregoeiro e equipe da Prefeítura da Cidade do Recife, que Íazem
parte deste contrato, nos termos do processo de adesão, inclusive a proposta da CONTRATADA,
independente de transcrição.

cLÁusuLA SEGUNpA - DISPOSIçÕeS pneUMINARES

2.1. Integram o presente contrato os segttintes documentos:

a) O Processo de Adesão no. 00212020 à Ata de- Registro de Pregos no. 033/2019, da

Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Paulista/PE, extraÍda do Processo no 094/20í8.
. il O edital do Pregão Eletrônico no 04112018;

c) Solicitação da Secretaria de Educação do Município do Paulista para lavratura
instrumento contratual, exarada no Ofício n" 63412020.

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP'53.401-441.
Fone 3433-0072 E-mar!: paulista@paulista.pe.qov br CNPJ 10.408,839/0001-17
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CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.'t. constitui .objeto deste contrato^a coNrn{egio_DE^EMPRESA PARA nOUtStçÃo oe
ELETRoDoTUÉsrtcos E elernôrurcos (AR coNDrcroNADos DE 9000 BTUS) PARA
ATENDENDTMENTo DAS NEcEssIDADES DA REDE lvrurtitpal DE EDUcAçÃo oo uul.ttcíplo
DO PAULISTA.

clÁusule euenre - DA DorAçÃo onçamËrurÁRle

4.1. A presente contrataçáo correrá através da seguinte dotaçáo orçamentária:

Empenho n'2020-f27
Atividade: 4017 - Manutençâo e Desenvolvimento d0 Ensino Fundamental

Elemento: 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 11 1 10000 - Receitás e lmpostos de TransÍerência de lmpostos - Educação

Valor Estimativo Empenhado: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco úil reais)

Empenho n" 2020-f28
Atividade: 4017 - Mânutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 4490,52 - Equipamentos e Material Permanente

Fonle: 1 1 200000 - Transferência do Salário-Educação

Valor Estimativo Empenhado: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1 . O valor total do presente contrato é de R$ í 30.000,00 (cento e trinta mil reals), conÍorme proposta

da CONTRATADA, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade
com o Processo de Adeeão no.00212020 e tabela abaixo:

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@paulista.pe.sov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

ITEM DESCRTçÃo MARCA UNID. QTD.
VALORES (R$)

UNITARIO TOTAL

3

Ar condicionado 9.000 btus - tipo split,

modelo: 9.000 btu/h; 2. Operação: ar quenle

e frio; 3. controle remoto sem fìo com displáy

com controle de temperatura e velocidade;

4. funções timer, sleep e desumidiÍìcação;

5. baixo nível de ruÍdo; 6, 03 (três)

velocidades de ar de insuflamento; 7.

compressor: rotativo ou scroll; 8. Íìltro

especial de boa qualidade; 9, insuflamento

dg ar com direcionamento automático; 10.

fìxação da unidade evaporadora no teto; 1 1,

tensão de alimentação: 220 v - 60 hz,

monoíásico. selo de eÍiciência eneçética
procel, com classificação "a". no preço

deverá estar incluso os custos com

transporte, carga, descarga, seguro e

quaisquer outras despesas com a entrega

do material. com garantia minima de 12

meses.

Elgin/Ecopower unidade 100 1,300,00 130 000,00

TOTAL 130.000,00
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ct-Áusule sExrA - Do LocAL E pRAzo PARA ENTREGA

6.1 Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias corridoe, contados a partir da

comunicação via fax/e-mail com a cópia da respectiva nota de empenho da CONTRATANTE, no

horário de I 00h às 1ô:00, em dias úteis, mediante pÍévio agendamento teleÍÔnico

6.2. Os materiais deverão ser entÍegues na Sede da Secretaria de Educação, situada a Rua Floriano
Peixoto, s/n, Centro-Paulista/PE

cLÁusuLA sÉTtMA - Do PAGAMENTo

7.1. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobriÍ as despesas com objeto deste contrato

7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a quantidade soliciladas e

efetivamente entregue, conÍorme valor Íixado na proposta pela CONTRATADA, após a apÍesentaçâo
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente,
comprovando o recebimento do objeto deste contrato

7.3. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em
desacordo com as especificaçÕes constantes neste contrato

cuÁusuul orrAVA - DA FrscALrzAçÃo

8.1. A fiscalizaçáo do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na

forma que lhe convier

8.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa Íiscalização

8.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer Íorma, não isenta ou diminui a

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execuçáo de suas tarefas.

clÁusule NoNA - DAs oBRTGAçóÊs DA coNTRATAoA

9.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei no

8.666/93, as seg uintes:

9.1.1. Obedecer às especiÍicaçÕes do termo de reÍerência do
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Paulista/PE,

9.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto, ressaltando que todas as despesas de

transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigaçÕes serão de Íesponsabilidade
da CONTRATADA;

9.1.3. Realizar a entrega do objeto dentro do prazo estipulado;

9.1.4. O Íetardamento não justificado na entrega. do objeto, considerar-se-á como infração

contra(ua l;

9.1.5. ResoonsabilizaÊse pelos danos causados diretamente à AdminisÍação ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste contrato, não excluindo ou

reduzindo essa Íesponsabilidade a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo Órgão interessado;

9.1.6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os

enlendimentos veíbais motivados peia urgència, que deverão ser de imediato, confirmados pOr

escfltoì

9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto' com

todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os

Processo no. 033/2019, da

(n

!t;

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53 401'441
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@oau lista. pe.qov br CNPJ 10 408 839/0001-17
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fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos

bens objeto deste conkato:

9.1.8. Manter durante toda a execuçáo deste contrato, em compatibilidade com as obrrgaçÕes

assumidas, todas âs condiçÕes de habilitação e qualiíicação exigidas no Edital do Processo no.

033/2019, da Secrotaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Paulista/PE, consoante o que
precertua o inciso Xlll do artigo 55 da Lei n".8.666/93, atualizada, bem como processo de

Adesão no.002/2020 à Ata do Registro de Preços no.033/2019, extraída do referido processo

cr-Áusula oÉctme - DAs oBRtcAçÕEs DA coNTRATANTE

10.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATANTE:

10.1.1 . Exercer a Íiscalìzaçáo da execução do objeto deste contrato;

10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigaçÕes das partes

pa'a a rcalizaçâo do objeto deste contrato;

10.1 .3. Efetuar o pagamento devtdó, na forma estabelecida na cláusula sétima deste contrato;

10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execuçáo pela CONTRATADA, dando-

lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da

CONTRATADA, cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecidas;

'lO.í.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregulandade encontrada'

10.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as

especificaçÕes são as mesmas descritas neste contrato,

10.1.7. Comunicar DoÍ escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as

razões de sua não adequaçáo aos termos contratuais;

10.1.8. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a

plenitudé dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o

cumpÍimento das especificaçÕes e condiçÕes do objeto deste contrato;

10.1.9. O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior verificação da sua

conÍormidade com as espectficaçÕes e da proposta pela área técnica competente, garantindo

sua conformidade com o objeto contratado.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIçÔES DE HABILITAçÃO

11.1. A CONTRATADA ftca obÍigada a manter, durante toda a execuçãO deste Contrato, todas as

condições de habilitação e qualiÍicação exìgidas no Processo n".033/2019, da Secretarìa de SaÚde

da Pràfeitura Municipal do Paulista/PE, em compatibilidade com as obrigaçÕes por ele assumidas, bem

como processo de Adesão n'.00212020

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

12.1. O presente contrato terá o visto da Assessoria Jurídica da coNÏRATANTE, de acordo com o

estabelecido no parágrafo único do art. 38 da Lei n'8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL

'| 3.1 . Para execuçáo do presente Contrato bem como para a regulação dos casos omisSOS, aplicar-se-

á a Lsi no 8.666 de 21t06t93, a Lei no 8.883 de 08/06/94, a Lei no 9.648 de 27105198 e a legislação

específica pertinente à matéÍia

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53 401-441

Fone 3433-0072 E-mail: paulista@Daulista.pe. oov. bÍ CNPJ 10.408.83910001-17

fl
\

s,



@ffi#
SECRETARIA DE AssUNTos JURÍDIcoS

cLÁusuLA DÉctMA euARTA _ DA REsctsÃo

14.2. O contrato poderá ser rescindido:

| - PoÍ ato UNTLATERAL da GoNTRATANTE, nos casos dos incÍso' I a x[ e xvl do aí. 7E daLei Federal n.o 8.666/93, atualízada,
ll - AMIGAVELMENTE, poí acordo entre as partes, reduzroo a termo no pÍocesso de ricitação,
desde que haja conveniência para a Adminirtracão, e
lll - JUDICIALMENTE. nos rermos da tegistação

14.3. A rescisâo de que tÍata o item 14.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequèncras,
sem preJuÍzo das sançôes previstas neste contrato e na Lei Federal no 9.666/93, atualizada:

a) Retenção dos créditos decorrentes deste conÍato até o limite dos DreiuÍzos causados à
CONTRATANTE,
b) Assunção rmediata do objeto deste contrato pela CONTRATANTE, no estado e local em que
se encontrar:
c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da ooNTRATANTE. e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos

cLÁusuLA oÉcrun eutNTA - pENAL|DADEs

15.1. com íundamento no artigo 7" da Lei n''10.s2012002, quem convocado dentro do wazo de
vahdade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de enÍegar ou apresentar documento exigido
para o certame, ou apresentar documentaçáo Íalsa, ensejar o retardamento da execução de seu ob.ieto,
náo mantiveí a proposta, Íalhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer Íraude Íiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Admlnistração Municipal

15.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a) Pelo atraso na entregâ do objeto, em íelação ao ptazo estipulado, de 1% (um por cento) do
valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 1Oo/o (dez por cento);
b) Pela íecusa à entrega, caracterizada em í 0 (dez) dias após o vencimento do prazo estiputaoo,
de 10% (dez por cento) do valor total contratado;
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dra da data da notificação da
rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do vator total da nota fiscal, poÍ dia decorridoi
d) pela Íecusa a corrigir as Íalhas 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 valor
total da nota fiscal;
e) pelo nâo cumprimento de qualquer condrção fixada na Lei Fedêral n. 9.666/93, ou no
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos €nteriores.ZYo (dois por cênto) do valor
total contratado

15.3. As infrações seráo consideradas reincrdentes se, no prazo de 07 (sete) dias coÍidos a contar oa
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometeÍ a mesma infraçáo, cabendo a aplicaçâo em dobro
das multas coÍrespondentes, sem prejuízo da Íescisáo contratual

15.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administratlvo, que preve,a defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe ÍÍanqueada vista do processo:

15.5. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por
danos decorrentes das infraçÕes cometidas.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441
Fone 3433-0072 E-mail: oaulista@oaulista. pe.oov. br CNPJ 10.408 839/0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURíDICOS

CLÁUSULA DÉcIMA sEXTA - oA VIGÊNcIA Do coNTRATo

16.1. Este contrato terá a sua vlgência Íixada em 12 (dozel mese6, contados a partir da assinatuía do
instrumento contratual, ou se1a, de 14 ds fevereiro da 2020 a 13 de feveroiro de ?02'1, podendo ser
prorrogado, na hipótese do Art. 57, inciso lV, da Lei 8.666/1993, de 21 de junho de 1 993, mediante a
celebraçâo de termo aditivo

cLÁusuLA DÉcrMA orrAVA - oAs DtspostçÕES FtNAts

17.1. Aphcar-se-á a Lei Federal no 8666/93, com suas posteriores modificaçÕes, nos casos omissos
do presente contrato.

17.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca
do Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

17.3. E. oara firmeza e
presente contrato em 04

o prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o
de igual teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA,

o qual deoois de lido e vai assinado pelas partes contratantes.

Paulista/PE, 14 de fevereiÍo de 2020.

José Carlos Barbosa
SgcrotáÍio de

oz 7-+38Uu'K

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@paulista. pe.oov.bÍ CNPJ 10.408 839/0001-í7
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EXTRATO DO CONTRATO 026T2020

N" CONTRATO: 026/2020
pRocEsso DE ADESÃo N".002/2020 À ltl oe REGISTRo DE pREÇos No 033/20t9, DA SECRETARIA
DE sÚDE DA PREFEITURA MUNtcIPAL Do PAULISTA/PE, EXTRAiDA Do PROCESSO LICITATORIO N.
09,r/2018. PREGÃO rlrrnôxrco N" 04t/201E
FUNDAMENTAÇÃo lncal: art. 22, $ l" ao 7'do Decreto Federal n'. 7.892
CONTRATADA: vM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
CNPJ,MF: 20.008.E3 I /000 I -l 7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E elernôucos 1nn
CONDICIONADOS DE 9OOO BTUS) PARA ATENDENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MLINICIPAL DE
EDUcAcÃo Do MlrNrcÍpro Do pAULrsrA
VALOR TOTAL; R$ 130,000.00 (cento e t nta mil reais)
EMPENHO(S) ESTIMATIvO(S)r 2020-72'7 e 2020-728
ATIVIDADE(S): 4017 - Manutenção e Desenvolvimento do
Equipamentos e Material Permanente // FONTE(S): l l l10000 -
Educação; I 1200000 TransferênciasdoSalfuio-Educação

Ensino Fundamental // ELEMENTO(S); 3390.30
Receita de Impostos e dc Transferência de Impostos

PRAZO(S): Vigência de l2 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, de l4 de fevereiro de 2020 a

l3 de fevereiro de 2021 .

ASSÍNATURA: | 4/02/2020

TERMO DE DESIGNACÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçÃO DE CONTRATO

José Càrlos Ribeiro Barbosdú4jgl, Secretário. de Educação, através do presente instrumento, designa o Servidor infia:
assinado, como responsável pèlo AcompanhamenÌo e Fiscalização do presente Contrato, na forma dos Art. 67 e73 da l.ei
n" E.6ó6l93, devendo informar à Administração sobre eventuais vícios e irregularidades, propor soluções e sanções que

entender cabível para a regularização das faltas e defeiÌos observados, conforme dispostos no contrato referido.
O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas firnções, de acordo com a lei no t.666/93 ot)

aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sançõçs previstas na referida Lei e nos regulamentos
próprios, sem prejuÍzo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

S€rvidor/Fiscal: Matrícula:

Secretário de Educação Ciente: Servidor/Fiscal

PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICTAL

D.o.M.E.PE:{Íqh@D. D.O.U: I I D.O.E.PE (CEPE): _/_/_

Praça Agamenon Magalhães, s/n CenÍo * Paulista / PE CEP 53 401-441.
Fone 3433-0072 E-mail: oaulista@oaulista. oe.oov.br CNPJ 10 408.83910001-17



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/OOOI-17
Secretaria de Finanças
L-'oartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 728

Data 20t01/2020 Anexo: 0 ValoÍ: 65.000,00

Órgão '19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNid.OTç 19,102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

unid.Gestora: 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAçÃO DIRETA

Programa: 12 361 2011
N" da Ficha: 607

ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Modalidade: 1-Estimativo

Fonte de Recurso (TCE) 12-Recursos Salário Educação

Mod. da Licitação No Licitação No Contrato Data Homologação
0-Sem Licitacão

Proj/Ativ/Op Esp: 4017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elem Desoesa 4490.52 Eouioamentos e Material Permanente

SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAçÀO
Fonte de Rec : 11200000 Transferència do Salário-EducaÇão

SubElem Emp 039 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aditivo No Data lnicial Data Final

Favorec: 12412lVlVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 20 008.831i0001-17 Insc. Mun: lnsc. Estadual:

ldent.:
Endereco: RUA DIOGO LEITE, 100

Bairro. BAIRRO SAO JOSE
CEP: 55.295-170

Cidade: GARANHUNS
Fone: Fax:

Cód Banco: Aqência:

Histórico:\q

AQUISIÀO DE EI-F]TRODOMÉSTICOS E ELETRÕNICOS (AR

CONDICIONADO DE 9.OOO BTUS) AI'A DE REGISTRO DE PREÇOS

N"033/20t9 pRocESSo N'094/2018 PREGÀO ELETRONICo
N"041/2018

14 AR CONDICIONADO - 9.OOO BTUS

rbAçÕes

Saldo Ant. Orç

Dt Ateslo

98 345,40

1300,00 65 000,00

Saldo Atual 33.345,40
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t ^, " tsepartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 727

Data: 20t01t2020 Anexo: 0 Valor: 65.000.00

Ôrgão: 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNid OTç 19,í02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNid GCSTOTA: 19,í02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAçÂO DIRETA
Programa:12 361 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE OUALIDADE

No da Ficha: 1642
Proj/Ativ/Op Esp: 4017

Modalidade: 1 -Estimativo
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elem Despesa 4490 52 Equipamentos e Material permanente
SubElem Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec : 1 I 1 10000 Receitas de lmpostos e de Transferência de lmpostos - Educacão

SubElem. Emp : 039 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso (TCE) g-lmpostos e Transferências MDE

Mod. da Licitação
0-Sem Lrcitação

Aditivo N' Data lnicial Data Final

Favorec.: l24l2lvlvADlSTRlBUlDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 20 008 831/0001-17 lnsc Mun:

ldent.:
Endereco: RUA DIOGO LEITE, 100

Bairro: BAIRRO SAO JOSE
CEP: 55.295-170

Cód Banco: Agência:

Insc. Estadual:

Cidade: GARANHUNS
Fone: Fax:

Histórico:
AeUtstÃo DE ELETRODOMESTICOS E ELE't-RoNrcos (AR
CONDICIONADO DE 9.OOO BTUS) ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N"033/20r9 pRocESSo N"094/20r8 pREcÀo [LErRoNrco
N"04 r/2018

944 AR CONDICIONADO - 9.OOO BTUS
SubAçÕes

Saldo Ant Orç. 561 386,94

1300,00 65.000,00

Saldo Atual 496 386,94
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