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CoNTRATO No.134t2020
PAREcER DE DISPENSA EM RezÃo DE VALoR No.019/2020
ARTTGO 24, tNCtSO il, DA LEt No. 8.666/í993

coNTRATAçÃo eupnESA EspEctALtzADA
No FoRNEctMENTo DE Ácul MTNERAL
(REcARGA E GARRAFÃo;, eue cELEBR.AM
o lrluMcípto Do pautrste, arnnvÉs oe
SEcRETARIA DE pouíncls soclAts E A
EMPRESA DISTRIBUIDORA CAMINHO DAS
Áoues EtRELt, Nos rERMos euE sE
SEGUEM:

o nauulciplo Do PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na praça
Aga enon Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no C'ttp.lltUf sob o no 1O.4Og.g3g/O OO1'-17 ,por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNpJ no.02.734.6 7910001-7g, com
sede à Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 - Maranguape | - Paulista/pE, nos termos do Decreto
Munic.pa: no 02012017, neste ato representada por suã Secretária, nomeada através da poÉaria no
108812020, Sra. Mércia Anunciada Falconeri, brasileira, solteira, pedagoga, portadora da cédula de
ldentidaje no 2.452.173 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o no sSt.tãg.ãg4-34, residente na Rua
Santa El,zabete, no 270, Janga, Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA CAMINHO DAS ÁGUAS ElRELt, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n0 26.370.313/O0OO1-25, com sede na Rua Cláudio Barbosa
Aguiar,26, Prado, Recife/PE, CEP: 50.630-570, neste ato representada por sua titular, Sra. Cláudia
de Oliveira Lima, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de ldentidade RG no 3349334
SSP/PE e inscrita no CPF/iJF no 998.304.50449, residente e domiciliado na Rua Aquidaba, 42, apto.
101, Boa Viagem, Recife/PE cEP: 51030-280, doravante denominado coNTRATAoA.

FUNDAMENTAçÃO JURíDICA:

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de da Dispensa em
razão de valor, chancelada através do Parecer de Dispensa em razão de valor no. 019t2020,
elaborada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações de Materiais e Serviços, instituída
por meio da Portaria no.07512020, datada de 21 de janeiro de2020, regida pela Lei8.666/í993 e
suas alteraçÕes posteriores, com todos seus anexos e, principalmente, a proposta da CONTRATADA,
juntamente com o Ofício no 46412020, da Secretaria de Políticas Sociais e Esportes, que solicita a
lavratura deste contrato integra o presente, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIME]RA - DO OBJETO

í.í. O presente contrajo tem como objeto a CONTMTAçÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECTMENTO DE AGUA MTNERAL (RECARGA E GARRAFAO).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.í . O valor total do presente contrato é de R$ 17.425,0A (dezessete mil quatrocentos e vinte cinco
reais), conforme proposta da CONTRATADA, e tabela descritiva abaixo:

MINERAL EM GARRAFOES DE

20 LITROS NATRUAL, SEM GAS. (só

líguido) - ':'ÍìVâsâdâ em garraíão de

Hc.çìc^, Ern,t,<,v

iso

,-Òffi W
Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441

E-mail: sai@paulista.pe.oov.br CNPJ I 0.408.839/0001-17

ITEM DESCRTçÃO UND. QÏ0.
íR$)VAL

UNITARIO TOTAL

01 Und. 4.250 4,10

-vrqç,

h,o*ü9
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clÁusuta tEncetnR - DA DorAçÃo onçnmenrÁntl

3.1 A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária:

Nota de Empenho n" 2020'00001230

Atividade: ZiZ6 - npoio e Manutenção das Açoes dos Conselhos

Elemento: 3390.30 - Material de Consumo

Fonte: 100'10000 - Recursos Ordinários

capacidade para acondicionamento de

20 litros, lacrado, dentro dos padrões

estabelecidos pelo DNPM

(Departamento Nacional de Produçâo

Mineral) e ANVISA (Agência Nacional de

Vigilància Sanitária), com marca,

procedência e validade impressas na

Valor Emoenhado: R$ 721 e vinte e um reaq e sgglenlq

nota oempentro;" zozo'ottoo1 231

Atividade: 4313 - Ações de Assistência Social

Elemento: 3390.30 - Material de Consumo

Fonte: 1 31 10000 - TransÍerãncia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencial Social ' FNAS

y31s1 Empsnhado. R$ 5.945,12 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e

nõitae anpentro rrf ozo'oooo1 232

Atividade: qit Z - Rpoio de Manutenção ao Acolhimento pra Crianças e Jovens

Elemento: 3390.30 - Material de Consumo

F5;{Ë'}ï;ì"jËr:ï;fÀïË,'ãi -"ï'ãi*"encia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência social
- - -.,-*rla ^ 

Íj^a F.

Valor mil novecentos e e cinco reais e e três

milseiscentol r q3g1ea!s e centavos

4.1 Os materiais deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis, a partir oa 9ory119ação 
via email

com a cópia da ,"rp".ìiu" Nota ãe Empenno no endereço da Secretaria de Políticas Sociais e

Esportes, Av, prefeito-óerafOo Pinho Alves , Zâ2, Uaranguâpe l, Paulista/PE' CEP: 53442-030' no

horário das 0g:00h as 13:00h de segunda 
" 

r"rt.-t"ir", miediante prévio aqendamento telefônico'

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato;

5'2'opagamentoseráefetuadoatéo10o(decimo)diaúti|,apósaentregaerecebimentodefinido
dos materiais de acordo com a quantio"o" .àïãilï;'" "f"tilárãnt" "nir"gie, 

conforme o vator fixado

na proposta pera coúiúrADA' após a #$;ìãcã; q{llt:j^:cauráura' devidamente atestado

o recebimento por."ü, ú"ni.o 
"oúp"tente, 

Lãmpróvando o 
'"t"uit"nto 

do objeto deste contrato'

5.3 A CONTRATANTE reserva-se

desacordo com as esPecificações

contratada.

no direito de suspender o pagamgntg s1.o objeto estiver em

constantes no termo-ià i&ãêncit da dispensa de valor ora

CLÁUSULA SEXTA - DA VrcÊNCIA' DA EFICÁCIA E DOS PRAZOS

\1a..<- Ç-rn r\"-

3'401441

E-mair: ."i @0"ïï:ï;;;;;; ônpl 1 0'408'83e/000 1 -1 7
tÍel

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

-75

OTAL GERAL: 17.425,{ro
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6.1 o contrato terá a sua vigência Íìxada em 12 (doze) me8es, contados de zg de agosto de 2020 a 27 deagosto de 2021, podendo.ser prorogado, na hipótese do art. 57, da Lei 8.666/í993, d'e zr oã 1uìno de 1993,mediante a celebração de termo aditivo e respeitando-se a programação orçamentária

cLÁusuLA sÉïMA - DA FtscALtzAçÃo

7.1._A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente
na forma que lhe convier;

7.2' A CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a ptenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização;

7'3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a
responsabilidade da cONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas.

cLAusuLA otTAVA - DAS OBR|GAçÕES DA CONTRATADA

8.í. C.onstituem obrigaçóes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei no
8.666/93, as seguintes:

8.1.1. Obedecer às especificações constantes neste contrato;

80.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto, ressaltando que todas as despesas de
transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigaçóes serão de responsabilidade
da CONTRATADA;

8.í.3. Realizar a entrega dentro do prazo estipulado na cláusula quarta deste contrato;

8.í.4. O retardamento não justificado na entrega do objeto considerar-se-á como infração
contratual;

8.1.5. 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 fiscalização ou o acompanhamento pela GONTMTANTE;

8.í.6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, conÍÌrmados por
escrito;

8.í.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto deste contrato,
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao
fornecimento dos bens objeto deste contrato;

8.1.8. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato, consoante
o que preceitua o inciso Xlll do aÉigo 55 da Lei no. 8.666/93, atualizada.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE

9.í. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

9.í. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado;

9.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas

tlc-r,.* Eqitr-

É d.t ÁcuaÍ

hmrnhodasAguastir$

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441.
E-mail: sai@paulista.pe.qov. br CNPJ 1 0.408.839/0001 -1 7

70.313/0001-25
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9.í '3. Efetuar o pagamento devido, na íorma estabelecida na cláusula sétima deste contrato;

9.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pera CoNTRATADA, dando-
rhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da
CONTRATADA, cumprindo com as obrjgaçôes pré-êstabelecidasi

9.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade enconkada;

9'í.6. Anâlisar a nota Íiscal para verificar se a mesma lhe é destinada e se as especificações
são as mesmas descritas no termo de referência da Dispenaa em razão do valor, chencolada
atravós do ParecEr de Dispensa 6m razão ds valor no. 019/2020:

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

9.1.8. A CONTMTANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrjnja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o
cumprimento das especificações e condiçóes deste contrato,

9.í.9. O rêcebimento do objeto deste contrato será provisório, para posteíior verificação da sua
conformidadê com as especificaçÕes e da proposta pela área técnica competente, garantindo
sua conÍormidade com o objelo contratado;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAs coNDIçoEs oE HABILITAçÃo

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as
condiçÕes de habilitação e qualiÍìcação exigidas na Dispensa em razão de valor, chancolada
atravós do Parecer de Dispensa em razão de valor no. 019/2020, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas.

CLÁusuLA DÉcIMA PRTMEIRA - DA RESCIsÃo

11.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condiçáo deste contrato, assim como a
execuçâo do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condiçóes, dará
direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notiÍicação expressa, sem que caiba à
CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos
fornecimentos realizados, desde que estejam de acoÍdo com as prescriçóes ora pactuadas.

í í.2. Este contrato Doderá ser rescindido:

l- Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos la Xll e XVll do art. 78 da
Lsi Fsderal n.o 8.666/93, atualizada:

ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;

lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.

't 1.3. A rescisão de que trata o item '1 1 .2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências'
sem prejuÍzo das sançÕes previstas neste contrato e na Loi FedeÍal n" 8'666/93, atualizada:

a) Retenção dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE:

b) Assunção imediata do objeto deste contrato pela CONTRATANTE' no estado e localem que

se encontrar;
c) Execução da garantia contfatual, se houveÍ, para ressarcimenlo da CONTRATAN If.,"ft

, valores das multas e indenizaçÕes a ela devidos. fiIl.- í*4
Ò ,hT rb'

+ll **- r^,,,,- 7 Y
Camlilto oas ryu"' a

WWffiH*tmr:X 
E-mail: sai@oaulista.De oov.br CNPJ 10 408.83et0001'17
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cLÁusuLA pÉctMA sEcuNDA - PENALIDADES

í 2.,1. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. não celebrar o contÍato, deixar

de entreger ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documenta-ção.Íalsa,

enselar õ retardamento da execução de sèu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-ie de modo inidôneo ou cometer fÍaude fiscal, ficará impedido de

licitar e contratar com a Administração Municipal;

'12.2. O atraso injustificado na execuçâo do contíato ou a sua rescisão por culpa do CONTRATÁDO

sujeitará a mesma à multa indenizaiória de 10% (dez por cento) sobÍe o valor global do referido

instrumento, sem pÍejuÍzo das demais penelidades legalmente prevlstas

12.3. A CONTRATADA ficará suJeito à multa diária de 0,5% (2610 viÍgula cinco por cento) do valor

do presente instrumento contratual, por seu descumprimento, devendo o valor da multa ser recolhido

à conta única da coNTMTANTE, no prazo de o3 (trôs) diea, contado do recolhimento da notificação

da penalidade.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VISTO DA ASSESSORIA JURiDICA

,|3.í'EstepresentecontratoteráoVistodaAssessoriaJurídicadaCoNTRATANTE'deacordocom

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL

14.1, Para execuçáo do presente contrato bem como para a regulaçáo dos 
-c€so-s^omlssos' 

apllca-r-

se_á a Lei n" 8.66ô de 21i06/93, a Lei no 8.883 de 08/06/94, a Lei no 9.648 de 27105/98 e, em especral'

a Lei Federal n" 13.979/2020.

cLÁusuLA pÉclMA oulNTA - DAS DlsPoslçÕEs FlNAls

15,1. Aplicar-se-á a Lei Fèderal no 8666/93, com suas posteriores modificaçÕes' nos casos omlssos

do presente contrato.

15.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriu.nga-s-11!j:sentè contrato' o Foro da Comarca

do Paulìsta/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, poÍ mais privilegiado que seja'

E. para firmeza e como prova de assim haverem entÍe si ajustado e contratado' foi lavÍado o presente

contrato em 04 (quatro) uias oe 
'g'-aì'i"or.ï 

iáit"' "t" das quais se destina à CONTRATAoA' o qua

ããijliËiJ iiai, Jãihadã contorml, vai assÌnado pelas partes contratanÌes

Poulis

iciaíà Falconeri

Teatomunhaa:

ffiffiMs+tt-3ô
ncr.-Evn'\it:

ã-3p51P7, oaa

nq/
c-amtffi{

mU*tont"a4m
cNPJ.26.3n.:

'&!A/.-
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^n\l)I l^t /
caYhÉo'das ku's.,

no'iffi'üitntìo das Aguas tiÍefi

Ëiïi,r. zo.lzo rtlrttoot
E-mail: sai@paulista.pe.oov.br CNPJ 1 0.408.839/0001-17

EXTRATO DO CONTRATO N".134/2020

CONTRATO No.: 134/2020
MODALIDADE: Parecer de Dispensa em razão de valo no. 019/2020
FUNDAMENTAçÃO leCll: Artigo 24, inciso il, da Lei no.8,666/1993
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA CAMINHO DAS ÁGUAS EIRELI
CNPJ/MF: no 26.370.31 3/00001 -25

OBJETO:-CONTRATAçÃO EMPRESA ESPECIALIZADA No FoRNEcIMENTo DE ÁGUA MINERAL (REcARGA E
GARRAFÃO)
VALOR TOTAL: R$ 17.425,00 (dezessete mil quatrocentos e vinte cinco reais)
Nota de Em pen ho n' 2020.00001 230, 2020.000 0123't, 2020.0000't232
ATIVIDADE(S): 2126 - Apoio e Manutenção das Ações dos Conselhos, 431 3 - AçÕes de Assistência Sociat, 4312 -
Apoio de Manutenção ao Acolhimento pra Crianças e Jovens / ELEMENTO(S): 3390.30 - Material de Consumo I
FONTE(S): 10010000 - Recursos 0rdinários, 1 31 10000 - TransÍerência de Recursos do Fundo Nacionat de
Assistencial Social - FNAS, 2311 - Exercício Anterior - Transíerência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social
pRAZO(S): Vigência 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, 28 de agosto de 2020 a 2T
de agosto de202l
ASSI NAT U RA : 28 | 08 | 2029

Secretária de Políticas Sociais e Esportes

Mércia Anunciada Falconeri, 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 informar à Administração sobre eventuais vícios e irregularidades, propor

soluçÕes e sançoes que entender cabível para a regulanzação das faltas e defeitos observados, conÍorme dispostos no

contrato referido,

0 servidor declara neste ato estar ciente de sua indicaçã0, bem como de suas funções, de acordo com a lei no 8.666/93

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

Servidor/Fiscal:

Secretária ôé Políticas Sociais e Esportes

D.o.M.E.pE: UJfuMD.o.u: / / . D.o.E.PE (cEPE): 

-.t--t-.

TERMO DE DESIGNAçAO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE
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NE-Nota de EmPenho No í232

24t08t2020 Anexo: 0 Valor: 5.945,43

' 
Órgão: 23

Unid.Orç.23.102
Unid.Gestora: 23.102

Programa: Oe 243
No da Ficha: 1711

Proj/Ativ/Op.Esp: 4312
Elem. Despesa 3390.30
SubElem. Orç: 0099

. Fonte de Rec.: 23110000
SubElem. Emp.: 052

Metâ.: 6-Outras

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E ESPORTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAçÁO DIRETA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ADMINISTMçÃO DIRETA

2203 PROTEçÃO A CRIANçA E AO ADOLESCENTE
' Modalidade: 2-Global

Aporo Ë'ú;NúìÈrvçno Áo ncor-xlMeNro PARA oRIANçA E JovENS DE 0 À '

Material de Consumo
SEM APLICAçÁO
Exèrcicio Antérior - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO'

Aditivo No

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Data lnicial Data Final

12607( DISTRIBUIDORA CAM DAS AGUAS EIRELI

CPF/CNPJ: 26.370.31 3/0001 -25

ldent.:
Endereco: RUA CLAUDIO BARBOSA AGUIAR' 26

Bairro: PRADO
CEp: 50.630-570 Fone:

F
lnsc. Estadual:

Cidade: I(EUITtr
Fax:

Histórico:

CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARÁ O

FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ,ENGARRAFADA EM

úctprenrp DE 20 LITRos ( RËcARcA E cARRAFÀo )PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIDADES DA SPSE .

DISPENSA EM RAZÃo DE vALoR N"019i2020 " PERIoDo DE 12

SubAçÕes

Saldo Ant. Orç. 10.258,45 Saldo Atual 4.313,02

,,nn.li)frSr'ft
Y 'lt tt?neffir

Agente Orçamentário

PessoaAtesto.Liquidacão: .

ffi

Valor Empenhado 5.945'43

t1.r ,r.publicsofi.com.br - Publicsoff Contâbilidade - versão 2020 50 1 0 '(83)3022-0800
pr"reiirra oa ctoaoe oo pautasta cNpJ: 10 408.839/0001-17 Praça Agamenon Mâgalhãos s/N cêpr 53401220 cêntÍo' Pauligtâ-PE íon€:

lnsc. Mun:

Cód.Banco:
Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total
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.Prefeítura da Cidade do pautista _ CNpJ: í0.408.839/0001_í7
Secretaria de Financas
Departa:l ento Je Cãntabiiidaoe

NE-Nota de Empenho No i23O
Data: 24t08t2020 Anexo: 0 Valor:

órgão: 23
Unid.Orç.23.102

Unid.Gestora: 23.102
Programa: Og 244

No da Ficha: g99
Proj/Ativ/Op. Esp: 2 1 26

Elem. Despesa 3390,30
SubElem. Orç: OOgg
Fonte de Rec.: íOOiO00O

SubElem. Emp.: 006

721,60
SECRETARÍA oe por_lÏcÀG socl,qisE esFõnrÊõ
Fljil3: yi*Fi:li R: l::plÊltgll !99rAL _'õúrNrsrRAçÃo DTRETA

lgÌoo ",Il.l:â: ?: t^Ì'pEtõrn õóõiii _ Âã'üi'ii#ÃiEffi ;lÃ:+â1020

APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DOS CONSELHOS
Material de Consumo
sEM APLTCAçÂO
Recursos Ordinários
ALIMENTOS PARA ANIMAIS

,::.ïo:l lortrcn oe nçÃó õe ÀõõiàiéiiáX3õ"ïï.'oo 
"r,Modalidade: 2-Gtobal

Mod. da Licitaçâ-
o-Sem Licitação

Aditivo N" Data Inicial Data Final

í2607(DtsrRtB@
26.370.313t0001-25 Insc. Mun:fdent.: ,,!(/. rvrur. lnsc. Estadual:

Endereco: RUA CLAUDTO BARBOSA AGU|AR, 26
Bairro: PRADO
cEP: 50.630_570 Fone: 

cidade: RECTFE

Cód.Banco: aoÂnnia. Fax:.-..-.4: - c/c
Aq.

's{o'co: Unid. euantidadeffi
coNTRATAçÃo pB

Favorec.:
CPF/CNPJ:

roRNEcrMFlNTo DE AcuA MTNERAL ,rwcap.nanÀoa 
^eü

T*lllllrl Dr 20 LrrRos ( RECARcA e cannarìo ;raü,_{lqryDLR 
^s 

NEc-ESSTDADES DAS uNDTDADEs oa éi,-si .
p_r:sl€NSA EM R^zÀo DFt v^LoR N"019/2ozo _- peruono òp tz
MESDS

SubAções

Saldo Ant. Orç.

Agente OrÇamentário

723,50
Saldo Atual 1,90

Pessoa Atesto Liquidacão:

ut Atesto Dt Previsão Pagamonto

ìÍw!í.publrcsoíl com.bÍ - Publicsofr Contabilidâde - veísão 2020.50.1.0 -(83)3022-0800

PreíeiiuÍa da Cidade do Paulista CNPJ: 10.408.839/0001-17 Praç3 Agamenon Magalháes, S/N Cep: 53401220 Centro, Paulista-PE fone:

Meta.: 6-0utras



Prefeitura da Cidade do paulista _ CNpJ:
Secretaria de Finanças

í0.408.839/000í _17

Departe'.ìento.de Contabilidaoe

NE-Nota de Empenho No í23í
Data: 24t08t2020 Anexo: 0 Valor: 5.945,í2órgão: 23

Unid.Orç. 23. í02 :Ig$11,Tll^?!polírrcÃsìõcrA-rsÌESpoR-ÌEs
Unid.Gestora: 23. í 02

Programa:09 244
N" da Ficha: 1364

Proj/Ativ/Op.Esp: 43í3
Elem. Despesa 3390.30
SubEtem. Orç: OOgg
Fonte de Rec.: í3110000

SubElem. Emp.: OS2

FUNDO MUNICIPAL OE ASSIS] 
- .V É EVI VI\ -\)

FUNDo Mt rNr.rDo, ^_ ^.-,-_5llgl1 
ggglAl _ ADMtNtsTRAçÃo D|RETAFUNDO MUNICIPAL DE ASSIS]: 

-..IIJIVII'\IO I|(AVA(J UIRETA
22116 qtrp\/r,.ì/ì 

^= ^^^,^_El9lc-s-o-ctAL 
_ ADMtNtsTRAçÃo oinÈrÀ2206 ' sERVtço DE AsstsrÊNcrtsoót;L ëili

_ Modalidade: 2_Global
AÇOES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Material de Consumo
SEM APLICAÇÂO
Transferência de Recursos do Fundo_Nacional de Assistência Social _ FNASOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Mod. da Licitação
o-Sem Liciteção

Aditivo No Data Inicial Date Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:
Enderecoi

Bairro:
CEP:

Cód.Banco;

1260nDtsr@
26.370.313/0001-25 Insc. Mun: |nsc. Estadual:

RUA CLAUDIO BARBOSA AGUIAR, 26
PRADO
so.o3o-570 Fone: 

v'ucue" RECIFE

Histórico:
Unid. Quantidade Valor Unit. Valor TotalcoN-ÌRAfAÇÀo DE EMpRm

i$H,qy5Ìl .pf .llc^u^A l4IERAr .erè-núóï' eü
TgslllgryrE DE 20 LrrRos r nÈC,rnca ËèiïüËrlË^iï
llEÌgqR As NEC-EssrDADEs DAs LNDÍDADEi -oa si,sï .Dr-sp^ENSA EM RAzÀo DE vALoR N"0 tel2020 _ prnróËo bËiiMESES

SubAçÕes

Valor Empenhadp --- ssì51,
llercia Anuffia Falconeri

Saldo Ant. Orç. 1 1 .515,19

Agente Orçamentário

Saldo Atual 5.57 0,A7

Y 4t.t2è,.@

Pessoa Atesto Liquidação:

ü. Atesto j-tFrevEãõFaSfiõto-

tch li rade
9 n
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