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coNTRÂTO N" 106/2020
PROCESSO No 12712019
pnecÃo elerRôHlco No 047/2019
ATA OE REGTSTRO OE PREÇOS N" 062/2019

cLÁUSULA SEGUNDA. DISPOSIçÕES PRELIMINARES

2.1 . Integram o pÍesente contrato os seguintes documentos:

AQUISIçÃO DE MATERIAIS OE LIMPEZA
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
sEcRETARtA DE PoLlTlcAs soclAls E

ESPORTES DO MUNICIPIO DO
PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM O

UUNICíPIO DO PAULISTA E A EMPRESA L.O
SOARES DE MORAES ME' NA FORMA
ABAIXO:

O MUNTCÍp1O DO PAUL;STA, pessoa jurldica de direito público interno, com sede na Praça

Agamenon Magalhães, s/;ro, Ceniro, Pauiista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-

17, por meio dõ Fundo Municipal de Assistência Social, jnscrito no CNPJ no.02.734.6 79/0001-78'

com sede à Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves,222 - Maranguape I - Paulista/PE, nos termos do

Decreto Munictpal n' O2O:2O17, neste ato representeda por sua Secretária, nomeada etravés da

PoÉaria no 96i/2019, Sra. ítllércia Anunciada Falconeri, bresileira, solteira, pedagoga, portadora

da cédula de ldentidade n" 2.452.173 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o no 351.138.394-34,

residente na Rua Santa Elizabete, n" 270, Janga, Paulista/PE, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE.

GoNTRATADA: L. O. SOARES DE MORAES ÍúE, pessoa jurÍdica de direito privado, inscÍita no

cNPJ/MF'sob o n" 08.576.285/0001-15, com sede na Rua Clidio de Lima Nigro, no 58, Rlo Doce,

olinda/PE, cEP: 53 150-005, neste ato Íepresentada peìo sr. Luiz otavio soare8 de Moraes,

fortador ca cédute de identidade RG n" 2.487.988 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF no 388.363 514-

ãÀ, residente e domiciliado a Avenida Marcos Freire, n" 3759, Casa Caiada, Olinda/PE' doravante

denominado CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente instrurnento contratual' de

acordo com o Processo no 12712019, Pre!ão Eletrônlco para Registro de Preços n'04712019,

da proposta.de preços da CONTRATADÃ e mediante as seguintes cláusulas e condiçóes que

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores' com

observâÍcia das disposições contidas nalei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às

normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e,

supletivamente, os princlpios dâ teoria geral dos contratos e as disposiçÕes de direito privado.

cLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAçÃO

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lêi complementaÍ
14,1 de i7 de àgosto de 2014, Decreto FedeÍal 3.555 de OB de agosto.de 20-00, DocÌeto MunicJpal

no 040120í3, Dicreto Federal no 7.892t2013 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de

1993, e suas alteraçôes posterior, bem como pelas normas e condiçÓes estabelecidas, e.face à

classiÍìcação das pròpostas apresentalas no Pregão para Registro de PÍeços, e da ata publicada

no OtÁntó OFICIAL DAAMUPE, celeb:am o presentê instrumento com observância estrita de suas

cláusulas que em sucessivo e Íeciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os

po""ito. c; direito públi(c. Fundamenta-se o presente nstrumento na licitaçâo realizada sob a

iiooatúaCe de pregão írtetrônico do tipo MÈNOR PREçO POR ITEM, mediante Sistema de

i"gËtiõ ã" pr"çoi'etabc r.ado peto pregoeiro e equip-e, rnstituÍda por meio 
-da-P-ort^aÍla 

n'451r2019'

6o-6i7151gtlzoí9, portaria no 569/20í9, do dia 28105/2019 e portaÍia no 568/20í9.

a)
b)
c)

Edital do Pregão Eletrônico no '12712019 ' com todos os seus Anexos,

Ata de RsgistÍo de Proços no' 062/2019;
Â sof iJitaça-o Oa Secretaria de pottticas Socrars e Esportes para lavÍatura deste i

contratual. exarada no Oficio SPSE/FIN no 32312020, juntamente com seus

anexos.

iú' 
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clÁusull TERcEIRA - Do oBJETo

3.1. Constitui objeto deste contrato a GONTMTAçAO DE EMPRESA PARA A AOUIS-!ç[p^?!
MATERIAIS DE LIMPUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLITICAS

soclAts E EspoRTEs DO UUtttCípto Do PAULISTATPE, de acordo com as especificaçÓes e

nas respectivas quantidades em conformidade com este contrato.

cúusull euARTA - DA DorAçÃo onçlmenrÁnll

4.1. As despesas com o objeto deste contrato, mediante emissão de nota de empenho, estão a

cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Nota de Empenho n" 2020-00001044

Atividade: 4312 - Apoio e Manutenção ao Acolhimento para Crianças e Jovens.'.

Elemento: 3390,30 - Material de Consumo

Fonte: 23110000 - ExercÍcio Anterior - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Atividade: 4313 - Ações de Assistência Social

Elemento: 3390.30 - Material de Consumo

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Asôistência Social - FNAS

pARÁGRAFO úNICO - Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, a GONTRATANTE

obriga-se a emitir os respectivos empenhos suplementares.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valortotaldo presente contrato é de R$ 5.996,00 (cinco mll novecentos e noventa e seis
reais), conforme proposta da GONTRATADA e quadro abaixo:

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

6.1. Os materiais deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias corridos contados da assinatura
deste contrato.

6.2 Os materiais deverão ser entregues no endereço da Secretaria de Políticas Sociais e Esportes,
Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves ,222, Maranguape l, Paulista/PE, CEP: 53442-030, no horário das
08:00h as 13:00h de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7 .1. A CONTRATANTE providenciará empenho

7.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, de acordo com a quantidade solicitada
efetivamente entregue, conforme valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor
competente, comprovando o recebimento do objeto deste contrato.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
E-mail: sai@oaulista.pe.oov.br CNPJ 10.408.839/0001 -17

Áv

VALOR EMPENHADO: R$ 2,860,00 (dois mil oitqcentos e sessenta r

ITEM DESCRçÃO MARCA UND, QTD,
VALORES (R$)

UNITARIO TOTAL

18 PA PEQUENA 20 CM ALS UND. 200 483 966,00

21
PANO DE PRATO ALVEJADO 40

x60
MC PAR 1.000 3,65 3.650,00

32
VASSoURA DE P|AÇAVA- 30 CM

CABO DE MADEIRA 1,20
ALS UND. 250 552 1.380,00

'OTAL GEML: 5,996,00

a r- f
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7.3 A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender O pagamento se o objeto estiveÍ em

desacoÍdo com as especificaçÕes constantes no Termo de Referència do Processo no.12712019 e

neste contrato.

cLÁusuLA otrAVA - DA FtscALlzAçÃo

8 1 A fiscalização do objeto seÍá 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, exeÍcer a mais ampla e completa fiscalizaçâo

8.3 A supervisáo por parte da CoNTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução deste contrato

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRlcAçÕEs DA coNTRATADA

I 1 Constttuem obÍigações da CoNTRATADA, alêm das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei no

8.666/93, as seguìntes.

9 I 1 Obedecer às especiÍicaçôes constantes neste contrato;

9.1.2 ResponsabilizaÍ-se pela entrega do mateÍial, ressaltando que todas as despesas de

transoorte e outras necessánas ao cumprimento de suas obrigações serão de

responsabrlidade da CONTRATAOAI

9.1 3 Realizar a entrega do material dentro do prazo estipulado na cláusula sexta deste

contrato:

I 1 4 O retardamento náo justificado na entrega do objeto, considereÊse-á como infÍação

contratual,

I .l.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçâo ou a teÍceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contÍato, náo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão interessado,

9.1.6 Manter com a GoNTRATANTE relação sempre formal, por escÍito, ressalvados os

entendimentos verbats motivados pela urgência, que deveÍão ser de imediato, conÍìrmados

oor escflto,

9.1 7 Arcar com todos os Ônus e encargos decorrentes da execuçáo do objeto deste contrato,

compreendidas todas as despesas incidentes direta ou ìndiretamente nos custos, inclusive os

orevjdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessânos

ao fornecimento dos bens objeto deste contÍato'

9.1.8 Manter duÍante toda a execuçâo deste contrato, em compatibilldade com as obrigaçôes

assumidas, todas as condrçÓes de habilitação e qualiflcação exigidas no Edital do P-roc€_so

n . 1Zll211g, consoante ó que preceitua o inciso Xlll do aÉigo 55 da Lei n". 8'666/93,

elualizada

cúUsULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

1O I Constituem obrigaçÕes da CONTRATANTE:

'10.1 1 Exercer a fìscalizaçáo da execução do objeto deìt" cont'ato;

10.1.2 Tomar todas as provìdências necessáries ao fiel cumprimento das obrigaçôes

pertes para a realizaçâo do objeto deste contrato,

10.1 .3 EfetuaÍ o pagamento devido' na forma estabelecida neste contrato;

W
w

@èntro - Paulista/PE c_EP- 53_ 401' 
É-mail: sat@oãulista. oe.oov br CNPJ 10.408 839/0001-17
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10.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execuçáo pela GoNTRATADA, dando-

lhe acesso e gromovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados oa

CONTRATADA, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;

lo.l.5comunicarporescritoàCoNTRATADAqua|querirregU|aridadeencontrada;

í0.1.6 Analisar a notia fiscâl para verificar se a mesma é destinada a Instituiçâo e se as

especificaçôes são as mesmas descritas neste contrato;

10.1'7 comunicaÍ Por escrito à GoNTRATADA o nâo recebimento do objeto, apontando as

razóes de sua nâo adequaçáo aos termos contratuais;

10.i.8 À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma reskinla a

olenitude dessa regponsabilidade, exercer a mais ampla e completia ÍÌscalizaçâo sobre o

cumprimento das especificaÉes e condiçõl s deste contrato;

10.1.9,O recebimênto do obieto deste contrato será provisÓrio, para posterior verificâção da

sue conÍormidade com as 
'especiÍìcaçôes e da proposta pela ârea técnica competente'

garantindo sua conformidade com o objeto contratado.

cúusuul oÉctml PR|MEIRA - DAs coNDçÕEs DE HABILITAçÃo

1 1 .1 . A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execuçâo deste conkato, to99: as

condiçóes de habilitaçâo e qualúcaçâo Exigidas no Proceaao no. 127t2019, em compatibilidede

com as obrigaçóes por ele assumidas.

cúusuu oÉctma SEGUNDA - Do vlsro DA lssessoall lunÍotcl

12.1. O Dresente contrato terá o visto da Assessoria Jurídica da CoNTRATANTE, de acordo com o

estiabelecido no parágÍaÍo únlco do aÍt. 38 da Lol n o 8.G68/93.

cúuSUU DÉC|MA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL

13.1. Para execugâo do pres€nte contrato bem cÓmo para a regulação qos 91t9s- g-qtissos' aplicaÊ

se-á a Let no8.66ô de 21706/93, a Lei no 8.883 de 08/06/94, a Lelno 9.6.18 de 27105/98 e a legisleçéo

específica pertinente â matéria.

cLÁusuLA oÉctml Qulnra - oa nescisÃo

í4.1. O descumpriÍìento de qualquer cláusula ou de simples condição deste contrato' e€s_im como

a execuçáo do seu objeto em desacordo com o estabeleoido em suas cláusulas e condigóes, dará

direito á CONTRATÁNTE de rescindi-lo mediante notiÍìcaçáo expressa, sem que caiba à
CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valoÍ correspondente aos

Íornecimentos realizados, desde que esteiam de acordo com as pÍescnçôes ora pactuadas.

14.2. O contrato poderá ser rescindido:

| - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incl3os la xll e xvll do aÍt. 78

da Lel Federal n.o E.866193, atualizada;
ll - AMIGAVELMENTE, oor acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitaÉo,
desde que haja conveniêncla para a Administraçâo; e
lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.

14.3. A rescisão de que trala o item 14.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes

consequências, sem prejuÍzo das sanções previstas neste contrato e na Lel Federal no 8.666193'

atualizada:

a) Retençáo dos créditos deerrrentes deste contrato até o limite dos

CONTMTANTE:

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.4
E-mail: sai@oaulista. oe.oov. br CNPJ 10 408 839/0001-17
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b) Assunçâo imediata do objeto deste conttato pela CoNTRATANTE, no estado e local em

que se encontrar;
cl Execução da garantia contratualse houver, para ressaÍcimento da coNTRATANTE, e dos

valores das multas e indenizaçÕes a ela devidos.

cúusuu DÉctMA QUTNTA - PENALIDADES

15.1. Com fundamento no aÉigo 7' da Lei no 10.520/2002, quem convocado dentro do prÉzo dê

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento

exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execuçâo de

seú objèto, náo mantiver a proposta, falhar ou fráudar na execução do contrato, comportar-se de

modo inidôneo ou cometer ìraude fìscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administraçáo

MuniciDal.

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

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relaÉo ao prazo estipulado, de í % (um por canto)

do valor total contratado, por dia decorrido' até o limite de 1Oo/o (dez por cento);

b)Pe|arecusaàentrega,caracterizadaeml0(dez)dias'apÓsoVencimentodoprazo
estipulado, de í0% (dez por cento) do valor total contretado;

c; eeià demora em conigir 
-Íatha 

no pioduto, a contar do segundo dia de data da notiÍicação

da rejeiçâo: 0,30/o (zero vírgu|a trôs por cento} do va|or tota| da nota fìsca|, por dia

decorrido;
d) Pela recusa a corrigir as falhas no produto, entendendGse como recusa a Íalha ou defeito

do produto nos 5 (cìnco) dias que se seguirem à data da releiçáo: í0% (doz.por cento)do
valor total da nota Íìscall

e) Pelo não cumprimento de qualquer condiçáo
ìnstrumento convocatório e náo abrangida nos
valor total côntratado.

15.3. Suspensáo temporária de participar em licitação e impedimento de contÍatar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos

15.4. DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou Qontratar com a CoNTRATANTE enquanto

perdurarem oi motivos determinantes dá punição ou até que seja promovida a reabilitaçéo_perante

ã órOpria autoridade que apticou a penaliâade, que será concedida sempre que a CONTRATADA

ressarcir ao CONTRAÌANTE, pelos prejuÍzos resultantes e depois de decorrido o prazo da 3ançâo

aplicada com base no itêm acima.

15 S. As infraçóes serâo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar

da apticaÇâo áa penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infraçáo, cabendo a aplicagâo em

dobro das multas correspondentes, sem preJuÍzo de rescisão contÍatual;

15.6. Nenhuma oenalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa
prèvia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;

15.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a GoNTRATADA da responsebilidade por perdas

e danos decorrentes das inÍraçôes cometidas.

cúUsuLA oÉCIMA SEXTA. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O',contrato terá a sua vigência fixada em í2 (doze) meaêa, contados de 25 dejunho do 2020

a 24 de junho de 2021, pódendo ser prorrogado, na hipÓtese do Aít. 57, lncbo lV, da Lel
8.666/1993, de 21 de junho de 1993, mediante a celebraçâo de tqrmo aditivo e respeitando-se a
pfogramação orçamentária referente à locação, atendendo ao disposto na Lei complemêntar
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Íixada nà Lei Federal n' 8.666/93, ou no
incisos anterioÍes: 2% (dois por cento) do

cLÁusuLA DÉcrMA olrAvA - DAs DlsPoslçÕEs FlNAls

17.1 Aplicar-se-á a Lei Federal no 8.666rí993, com suas posteriores

omissos do oÍesente contrato

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

E-mail: sai@paulista oe.oov.br CNPJ I0.408 839/0001-17
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tt .Z Ê 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.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o
presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à
CONTRATADA, o qualdepois de lido e achado conforme, vaiassinado pelas partes contratantes.

2.CPF/MF:

Mércia Àlríunciada Falconeri
Secretária de Políticas Sociais e Esportes Contratada

03^L4ss{4

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.
E-mail: sai@oaulista. oe.qov. br CN PJ 1 0.408.839/000 I -1 7
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DfiRATO DO CONTRATO NO,106'2020

CONTRATO N': 106/2020
PRocEsso lrcmróru0 N": 12712019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n' 047 12019

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No: 0622019
PORTARIA(S) DA C.P.L.: PoÉaria no 45112019, do dia 15/0412019, Portaria no 569/2019, do dia 2810512019 e PoÉaria n0

568'2019
T|PO DE LtCTTAÇÃO: MENoR PREço POR rrEM
FUNDAMENTAçÃo LEGAL: Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de agosto de2014,
Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal no 040/2013, Decreto Federal no 7.89212013 e,

subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: 1,0. SOARES DE MORAES ME

CNPJIMF: 08,576,285/0001 -1 5

oBJETO: CONTRATAçAo DE EMPRESA PARA A AQU|STçÃo DE MATERTATS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS

DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E ESPORTES DO MUNEÍPIO DO PAULISTA'PE

VALOR TOTAL: R$ 5,996,00 (cinco mil novecentos e noventa e seis reais)

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-00001044, 2020-00001045

ATIVIDADE(SI: 4312- Apoio e Manutenção ao Acolhimento pàra Crianças e Jovens.,., 4313 - A@es de Assistência Social

/ ELEMENTO(S): 3390.30 - Material de Consumo / FONTE(S):'23110000 - ExercÍcio Anterior - Transferência de Recursos

do Fundo Nacional de Assistência Social, 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -

FNAS

T|PO DE EMPENHOS: Globais
pRAZO(S): Vigência de I 2 (doze) meses, contados de 25 de junho de 2020 a 24 de junho de 2021 ,

ASSI NAT U RA : 25 I 06t 2020

de PolÍticas Sociais e Esportes

TERMO DE DES|GNAçÃO Oe SERVTDOR PARA FTSCALIZAçÃO DE CoNTRATo

Mórcia Anunciada Falcqneri, Secretária de Políticas Sociais e Esportes, através do presente instrumento, designa o

Servidor inÍra-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na forma dos Art.

67 e 73 da Lei no 8.666/93, devendo inÍormar à Administraçâo sobre eventuais vÍcios e irregularidades, propor soluções e

sanções que entender cabível para a regularizaçâo das faltas e defeitos observados, conforme dispostos no conkato referido.

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicaçã0, bem como de suas Íunções, de acordo com a lei no 8.6ô6/93 ou

aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos

próprios, sem prejuízo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

D.O.M.E.PE D.O.U: / I D'O.E.PE (CEPE): 

-l-l

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.
E-mail: sai@oaulista. pe.oov. br CN PJ 1 0.408.839/0001 -1 7
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Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/OOOí -'l7
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 1044

23t06t2020 Anexo: 0 Valor: 1.430,00

Fonte de Recurso (TCE) 8-Recursos Transferidos pelo FNAS

tvtoO. da t-icitaçao N' Licitação No Contrâto Data Homologaçao
0-Sem Licitacão

Órgão: 23 SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E ESPORTES
unid.ôrç. 23.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAçÃO DIRETA

Unid.Gesrorã: 23.102 FUNDO MUNtgtPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAçÃO DIRETA

Programa: 08 243 2203 PROTEçÃO A CRIANçA E AO ADOLESCENÏE
N' da Ficha: í 7í 'l Modalidade: 2-Global

Proj/Ativ/Op.Esp: 43í2 APOIO E MANUTENçÃO AO ACOLHIMENTO PARA CRIANçA E JOVENS DE O A '

Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEI\,I APLICAçÃO
Fonte de Rec.: 23í lOOOO Exercício Anterior - Trânsferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So

SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -

Aditivo Nô Data lnicial Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:

Endereco:
Bairo:

\.EF.

1 1555( L. O, SOARES DE MORAES
08.576.285/0001-15 Insc. Mun:

RUA CLIDIO OE Lll\,,|A NIGRO,58

lnsc. Estadual:

RIO DOCE
53 150-005

, Cidade:
Fone'.8132242628

OLINDA
Fax:

Histórico: Quantidade Valor Unit.

AQUTSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS

DEMÂNDAS D^S DIVERSAS UNIDADES DA SPSE, PERIODO:12
MESES ARP 06212019 - PROCESSO N' I27l20I9 . PREGAO
ELETRONICO N' 047120I9

SubAçoes

Saldo Ant Orç 't8.423,82 Saldo Atual 16 993,82

Dt Alesto DÌ. Previsão Pagamento

Valor Empenhadb 1 .430,00

Pessoa Atesto Liouidacão:

ìr\^ /.publicsôn com.br - Publksofr ConrÊb ldâdê ' vêísão 2020.38 3 0 _(E3I3022'o8(
prêí6nr,tâ da cìded€ do Paulhte CNPJ: 10.408.839/0001-',|7 Píaç3 Âgâmênon Magálhã6. sN cêp: 534012m C.ntto, Peuhsta-PE Íon6:

Cód.Banco: CIC:

Unid. Valor Total



Prefeitura da Cidadè do Paulista - GNPJ: '10.408.839/OOoí-t7
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 1045

Data: 23t06t2020 Anexo: 0 Valor: 1.430,00

Orgáo: 23
Unid.Orç.23.102

Unid.Gestora: 23.102
' Progj'ama:o8 244 2206

N" da Ficha: Í 364

SECRETARIA OE POLITICAS SOCIAIS E ESPORTES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ADMINISTRAçÃO DIRETA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAçÃO DIRETA

SERVIçO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Modâlidade: 2-Global

Fonte de Recurso (TCE) 8-Recursos Transferidos pelo FNAS

Mod. da Licitação N' Licitação No Contrato Data HomologâÉo
0-Sem Licitacão

PÍoj/Ativ/Op.Esp: 431 3 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCTAL

Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem Orç: 0099 sEt!,t APLTcAçÃo
Fonte de Rec.: í31'1OOOO Transferênciâ de Recursos do Fundo Nacionâl de Assistência Social - FNAS

suDtslem. tsmp.: ucz OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO'

Aditivo N" Data lnicial Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:
Enderêco:

BaiÍÍo:
CEP:

1 1555( L, O. SOARES DE MORAES

08.576.285/000 1-15 lnsc. lvlun:

RUA CLIDIO DE LIMA NIGRO,58

lnsc. Estadual:

RIO DOCE
53.150-005

Cidade:
Fone:8132242628

OLINDA
Fax:

Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

AQUISIÇÀO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS DIVERSÀS I'NIDADES DA SPSE PERIODO:12
MESES ARP 06212019 . PROCESSO N' I27l20I9 - PR€GÃO
ELETRONICO N' 047/2019

SubAções

Saldo AnLOrc. 6.907 '57 Valor EmDenhado 1.430,00 Sâldo Atual 5.477,57

SPSEJ

Pessoa Atesto LiquidaÇão:

Dt Alesto Dl. Previsão Pagamento

'ÍÀ1^,.publksoft.côm bí - Publicsoll Contebllidado - v€íEáo 2020 3a.3 0 _(83}3022'08&
p.€f€iturâ da Odad. do párIbtâ CNPJ: 10..tO8339/Om1í7 Plâça Aggrrì€noì Magslhãês, S/N Cop: 53,10t220 C€ntÍo, Psulista+E Íon6;

cód.Banco: CIC:

Histórico:


