
Número
N.002/2020-5 'SRPModalidade de Licitação

PREGÃO ELETRÔNIGO

T
..!E" ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
sÃo FRANclsto

00 c0N0E

coNTRATO N.o025/2021

i

,)f,i
q oK f ..t:
I Oq / Eo?l

constantes no Edital e seus anexos

Cep: 43.900-000

paráqrafo unico - Passam a integrar-e-ste instrumento o Edital de PREGÃO ELETRÔNlco

pARÃ REGTSTRO DE PREçOS N'002/2020'5 e seus anexos' a Proposta de Preços da

enrpresa vencedora ó* ,"*ii",.n de base í*, ãilátálào, inoependentemente de transcrição'

A vigência do contrato, a contar da data de sua assinatura' será de 12 (doze) meses' podendo

;;; É;à*ààee.Lo: t";;j,;"11i':y:fi:""^',,lltlíi;[:i';.ticoNrRArANrE e concordância

da CONTRATADA, conÍorme prevlsao no

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

o valor global estimado do presente instrumento é R$607'414'93 (seiscentoS e- sete mil'

quatrocento= " 
qu"tlã.r"ài. u nor"ntà! tias centavos) que a CoNTRATANTE pagará à

coNTRATADe o valor da fatura sobre o Ãoni"nt" fornecido pela CoNTRATADA'

PUBi.
. rl lgtH$

dtElb--

{tr'r}- coNrRAro DE FoRNE-clMENro' QUE EllrRE sl

CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO

: ruír- fi 
' 
ú'ffif â .ã'-i,:ãB EI l?^i*"J 

E Rc rAL

o MUNtCipto DE sÃo FRANCISCO DO CONDE - BA' Pessoa JurÍdica de Direito Público

lnterno, sediada na Praça da lndepend6n.iu-JÂ'l na cidade de-São Francisco do Conde - BA'

cEp. 43.900-000, inr"ritã nà cNpl ,ou o'í.üã.rjgo.arãloo'1-96, neste ato representado por

sua SECRETARTA rvrü'üôrpal óe eoucÀçÀo' ut"uut da S-ecretária' Sra' Ana Lúcia Brito

de santana, brasileira, casada, p"ouqo^ogli"L]iir.ã ópr no 251'277'305-10' portadora do

RG n.o 01.285.436-04, expedida peta ssplaA iàlúànt" e domiciliada na Rua Rui Barbosa'no

41, Centro, são FraÃ;i-scó dó conde - aÂ-ôÉP:43900-000 doravante denominado

CoI{TRATANTE e a empresa supEl]{l{ne õorvrÉncAL EIRELI- ME' Pessoa Jurídica de

Direito privado, inscriià;; õúÉi n'tz.g8à'í6íõóói-o+' estabelecida na Rua Mario Aususto

Teixeira de Freitas, n. 2A, Centro, -sãf 
ilu*ir"o do conde- BA' CEP: 43 900-000'

representada neste ato peto ér' Erick fUactiaOo Filgueiras' representante' inscrito no CPF n'o

683 345 32s_oo, ooàãJál'"d;"ió'; 
;ôãiàio+t-,'" expedida- pera ssp/BA, com endereço

profissionat acima 
"ità01 

ãoravante deÀominada CoNTRATADA, oriundo do processo

administrativo no 159912021, resultante' i''i't'*çaà modaliJade PREGÃO ELETRÔNICO

PARA REG|STRO'õÉ-ÉnÉço_t!" _ooátzozo,i' 
conforme o constante no Processo

Administrativo N.o Ãssàólo'-ATA D;ãeôlóiào DE PREços N" 027/2020', doravante

denomrnado 
..processo,,, celebram o presente contrato, qu" s" regerá pela Lei Federal

t\J."8.660/93 e posterióres alteraçÕes, ,"OiàÀtu 
"s 

cláusulas e condiçÕes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA' DO OBJETO

constitui objeto do presente instrumento, a contratação de Empresa Especializada para

Aqursição de Gêneros AtimentÍcios puru ."on1iorüao90 5it1e 
Alimentação Escolar destinado

aos atunos da rede municipal Oe ensinJãà"ú'tiiliplo de São Francisco do Conde - Bahia'

conforme especificações técnicas, pr6 ut"-nOái u' n"t"'sidades da Secretarra Municipal da

Educação em decorrência da ,urp"nrão-'oãr áurut da rede, como medida preventiva de

disseminação oo Nãro-ôáioÃàuiru.'tcoilio-iõl,láÀtorr" Termo de Referência e condiçÓes

Pregáo Eletrônico N "002/2020 - SRP - SEDUC

PraÇa da lndependênciã, "in 
" ê"nt'o - São Francisco do Conde/BA'

Depanamento de Contratos e-Convênios
TeleÍone: (71 ) 3651 4084
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U.F Quant'

DO CONDE

Marca

Preço Preço
unit. Total

rrEM DESCRIçÃo / ESPECIFIGAçÃo

Àçúõnii cristal, de íigem vegetal, constituído

f undamentalmente de sacarose de cana-de-

açúcar. Cor branca' Embalagem em sacos de

01 po lietileno, contendo dados de identificação do

produto , marca do fabrica nte, data de fabricação,

peso líqu ido e Prazo de valida de, de acord ocOmâ i

ANVISA. Embalagem contendo lkg. Seguir Normas

Técnicas EsPeciais descritas na Resolução RDC n"

UND. 7.009 AGROVALE

URBANO

21.027,00

70.648,20

3,00

02

I

I

115.876
l

l

de setembro de 2005/ANVISA

AVEIA EM FLOCOS FINOS, aveia em

flocos.Embalagem duP la contendo dados de

identificação do Produto' marca do fabricante,

03 data de fabricação, Prazo d e validade, Peso liquido UND 8.867

e informações nutricionais' O produto deverá

segu ir as recomendaçôes do Ministério da

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem

contendo no mí1!mo_lqs-g e, no maxlm,o 2_qqg.

BISCOITO SALGADO, tipo Cream Cracker,

constituído Por farinha de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico e dem ais ingredientes, teor de

sódio de, no máximo ,210 mg Por Porção'

04 Embalagem duPla contendo dados de

identlficação do Produto, ma rca do fabricante,

data de fabricaçã o, prazo de validade, peso líquido

e inÍormaçÕes nutricionais, de acordo com a

ANVISA, RDC N. 263 l2OO5. Embalagem contendo

4008

CAFE EM io, torrado e moído, procedente de

27tl zoo5. -- -. .-
nnãoi'lAReorLzloq tipo l Embalagem

là"i""d" identificação do produto' marca do

;;;;,;;;", prazo de validade' Peso líquido e

;;;;;;á;t nutricionais' Embalagem contendo 
' 

UND'

il, o i,,ãorro deverá t.cl' l_o1':1]:tll'::
isiecials descritas na Resolução RDC ne 263' cle l'l

1--"*

4,45

t---

DULAR 1,50

MARILAN 3,10

13.300,50

55,8043.4
UND, 14.018

grãos sãos, limpos e isentos de impurezas'

acondicionado em pacote aluminizado' alto vácuo'

integro, reslstente, vedado hermeticamente e

^E limoo. A embalagem deverá conter externamente ...,^u5 
.l ã.0"t lt 

'oeãtificação 
e procedência' número UND

do lote, data de fabricação' quantidade do

produto, ter selo de pureza ABIC e seguir I"jIt: I

Técnlcas Especiais descritas na Resolução RDC-ne

277, de 22 de setembro de 2005/ANVISA'

Emba 250c,.

EXTRATO DE TOMATE, PTCPA rado com frutos

7,OOg BRUMADO 3,80

i zg:a AL 2,00

26.634,20

15.876,00

maduros, escolhidos, sãos' sem pele e sementes'

ó produto deverá estar isento de fermentações' I

não indicar processamento defeituoso e

contaminações A embalagem deverá ser longa

^ê ,á.. ."n*nOo dados de identificação do produto 
'ub 

;;;;;à;, inio.."ç0"' nutricionais'. UND

ingredientes, marca do fabíicante' data de

fa-bricação, peso líquido' número do lote e prazo

I de validade, de acordo com a ANVISA ou as

especiÍicações técnicas da legislação vigente'

Émbalagem contendo no mínimo 2709 e' no

MERONP

má1imo llQg,

N
,;T:[dff#.,

Pregão Eletrônico N'"002/2020 - SRP - SEDUC

Praca da lndependência, "'^'" 
'à""'lliã ]'sããiá"i""-o doconde/BA' cep: 43'900-000

- Departamento de Contratos 
^e 

Convênios
TêleÍone: (71 ) 3651 €084
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'' ,o*,*nÀ óÉ úÁrlórôcÁ' Útadu' de primeira

or.i,i.a", seca' fina' branca Livre de suildades'

parasitas, corpos estranhos Empacotados em

embalagem lacrada de 1 Kg' O produto deverá

07 .ont"r. 
-auoot de identificação' procedência'

,nformação nutricional' data de fabricação'-prazo

de validade e peso líquido Exigênt'T' :'tg-:'l
*or.., Técnicas Especiais descritas na Resoluçao

RDC ne 263' de 22 de setembro de 2005'

SÃO FRANCISCO DO CONDE

BELA
uND. 7.938 BoNO

t,
l

itl

08

contendo
DE MILHO, farinha de milho flocada, com

dados de identificação do Produto, marca do

fabricante, data de fabricação, Prazo de validade'

09 número do lote, Peso liquido e informações

nutricion ais. O Produto deve se r acondicionado

em embalagem íntegra, resistente, vedada

hermeticamente e limPa. Embalagem contendo

10

'l'1

12

13

I

uNo. 
: rs.azo MARATA 1'50 23'814'oo

UND, 1 5.87 6

4,05

REAL 5,20

MENINA 1,40

CCGL 5,30

MASSAS
BAHIA

2,62

MASSAS
BAHIA

-+-=--

32.148,90

82.555,20

11.113,20

93.990 20

20J97,56 I

2,50 2.322,50

14

W

carioca, tiPo 1, grãos inteiros e íntegros.

Émbalagem contendo ide ntificação do Produto,

marca do fabricante, Prazo de validade, Peso

lÍquido e inf ormações nutricionais. O produto

deverá seguir as recomendações do Ministério da

Agricultura e/ou Ministério da Saúde' Embalagem

r-

UND. 7.938

(71) 3651S084

734

nosso, à base de farinha, com ovos. Embalagem

de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade,

peso líquido, ingredientes e informações

nutricionais.

.938

929

uND. I 7.938 I vturr/lR 2',50

pa ra soPa, tiPo ave maria ou liltI rs,e+s,oo i

Praça da

J
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Especiais descritas na Resolução RDC ns 263, de 22
de setembro de 2005. Emba

LEO DE SOJA vegetal puro, refinado, rico em--+_
15

'16

----l
vitamina E, embalagem contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e UND.
capacidade, acordo com a Resolução Z7O/2OOS -
nrvvlsf, !TbqlqgeT !q!!-enqg e,QQryl, 

_
PROTEINA TEXTURTZADA DE SOJA, tipo carne, sem
umidade, cor escura, embalagem de 4009 com
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso UND.
líquido. O produto deverá seguir âs 

r

recomendações do Ministerio da Agricultura e/ou
Mrnisterio da Saúde.

7.009 NUTRIMAIS

UND. 16.805 PALMERA

7.938 IIZA 8,20 65.091,60

SARDINHA em lata, com óleo comestível.
ll Embalagem com 1259, com dados de identificação

do produto, marca do fabricante, prazo de

3,73

2,30

26.143,57

38.651,50
validade, peso lÍquido e registro no Ministerio da
5aúde

VALOR TOTAL ( seiscentos e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e três
R$ 607.414,93centavos)

§único - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal
da CONTRATADA, como também transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRÂTADA das
obrigações.

CLAUSULA QUARTA . DOTACÃO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária descrito a seguir:

Unidade Projeto/Atividade Elemento de Des pesa: Fonte
6275 33.90.32 0005.35

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária oucrédito em conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de
verificação do adimplemento do objeto licitado.

§1" Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua
regularização por parte da CONTRATADA.

§2o A atualização m.onetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigaçãô e do seu efetivopagamento, de acordo com a variação do lNpc do IBGE pro rata iempore.

SEXT P

os preços serão fixos e não haverá reajustamentos no prazo de 01 ano, a contar daapresentação da proposta de preços. Caso haja interesse na prorrogação do presente contrato,
os preços poderão ser reajustados com base no índice lpc - FlpE.

§ Unico - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruÍdo com a documentação que

praçada',0",""0u1#:"",f l",tXl[:]iTíi;[,idíL",il"*A,cep:43*.,*'ff*,
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comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se
tornou excessiyo.

CLAUSULA SÉTIMA . OBRIGACÔES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinaçôes contidas no anexo I do instrumento convocatório e
daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:

a) Executar o forne,eimento/serviço objeto deste contrato de acordo com as especificações
ou recomendações efetuadas pela CONTRATANTE, em conformidade com o Termo
de Referência;

b) o fornecimento/serviço objeto deste contrato não pode sofrer solução de continuidade
durante todo 

.o- 
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da

cONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacionaldesta, mediante
vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA, sobre
os quais manterá estrito e exclusivo controle.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

AVA . OBRI qAÇÔES CONTRA

c) Zelar pela boa e completa execução do fornecimento/serviço contratado e facilitar, por
todos os meios a9.11u alcance, a ampla ação fiscalizadorá dos prepostos OesiinaOospela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações'e exigênciÀ {ue lhe
Íorem solicitadas;

d) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do fornecimento/serviço;

e) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuÍzo de qualquer natureza causado a
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequências de erros, imperÍcia
propria ou de auxiliares gue estejam sob sua responsabilidade;

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes
assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãá;g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impóstos que incidàm ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do pràsente
contrato, bem como observar e respeitar as LegislaçÕes Federal, Estadual e tviunicipal,
relativas ao fornecimento / serviço prestado;

h) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora
do pessoal designado para execução do fornecimento/serviço ora contratado, inclusive
indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissÕes, vales tiansporte,
obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislaçÕes trabalhista e previdenciária,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste cóntráto para tentar eximir-se destas
obrigações ou transÍeri-las para a CONTRATANTE;

i) Adimplir o fornecimento/serviço objeto do presente contrato no prazo e nas
especificaçoes e quantidades constantes no instrumento convocatório, visando àperfeita execução deste contrato;

i) cumprir todas as exigências e obrigaçÕes do Termo de Referência.
k) E vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, a associação da CONTRATADA

com outrem, a cessão ou transÍerência total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
9is_ão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando a
coNTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.l) A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 2|o/o (vinte e cinão por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, na iorma prevista no art. os si; áà f_el
n.o8.666/93 e posteriores alteraçÕes.

c ULA OIT

o CoNTRATANTE, além das obrigaçÕes contidas neste contrato por determinação legal,obriga-se a:
a) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,

dentro das normas e condiçÕes estaberecidas em contrato;

.[rgto*Pregão Eletrônlco N."002/2020 _ SRp - SEDUC
Praça da lndependência, s/n.o, Centro - São Francisco do Conde/BA, Cep: 43.900-000

Oepartamento de Contratos e Convênios
Telefone: (71) 3651 €084
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃo FRANctSco Do coNDE

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato, atestando a nota fiscal
correspondente à execução do fornecimento/serviço por intermédio do gestor;

c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus ãditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia.

O Regime de Execução do presente instrumento será indireto por preço unitário.

cLÁusuLA DÉclMa - rlsceLzeÇÃo oo coNrRaro e Receet[leNro oo oe.rero

Competirá a GONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarectdo que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalizaçao Oá COruTRATANTE não
eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.

§'lo. O recebimento do objeto se dará segundo a Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimentó provisório sem
qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á
deÍinitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.

§2" O SecreÚárlo da pasta ou preposto formalmente indicado pelo mesmo ficará
responsável pelo acompanhamento e gestão da execução do piesente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMETRA - PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei no 8.666/93, comas cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execuçáo do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

| - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, ou ainda na hipotese de negar-se a CONTRATADA a efetuar
o reforço da caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocação;

ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não real2ado;

lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

§1o A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sançôes previstas na tei.

§2o A multa' aplicacla após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia
prestada - quando exigida, além da perda desta, a CONTRATADA respondérá pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido
exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

§3o As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.

Pregão Etetrônico N.o0O2/2020 _ SRp - SEDUC
Praça da lndependência, s/n.", Centro - São Francisco do Conde/BA, Cep: 43.900-OOO

Oepartamento de Contratos e Convênios
TeleÍone: (71 ) 3651 §084
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESCTSÃO

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. A rescisão poderá ser
determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei no.
8.666/93 atualizada.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VTNCULACÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

lntegra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatorio reÍerido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida
licitação.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de São Francisco do Conde - Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 05 (cinco) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

São Francisco do Conde, 20 de abril de 2021

SECRET UNICIPAL DA EDU
ANA LÚCN BRTTO DE SANTANA

CONTRATANTE

ER MAC FILG
EIRELI- ME
UEIRAS

CONTRATADA

Testemunhas:
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Pregão Eletrônlco N.o002/2020 - SRP - SEDUC
Praça da lndep€ndência, s/n,', Centro - São Francisco do Conde/8A, Cep: 43.900-000

Departamento de Contratos e Convênios
TeleÍons: (71) 3651 {084
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EXECUTIVO

: SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO - SEAD

CATÊGORIA: LtClrAçõES E CONTRATOS
CoNTRATO (Ne 025/2021)

CoNTRATO N.eO25/2021, celebrado entre o MUNtcíPlo DE SÃO FRANCISCO DO
CONDE e a emprêsa SUPERNUTRE COMEFCIAL EIRELI - ME. PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREçO N" 0022020.5 - SEDUC. Do Obleto:
Constitui objeto do presente instrumento, a Contratação de Empresa Especializada
para Aquisição de Gêneros AlimentÍcios para composição do Kit de Alimentação
Escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino do MunicípiO de São
Francisco do Conde - Bahia, conÍorme especiÍicações técnicas, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal da Educação, em decorrência da suspensão
das aulas da rede, como medida prevêntiva de disseminação do Novo CoronavÍrus
(COVID-19), conÍorme Termo de ReÍerência e condiçÕes constantes no Edital e seus
anexos. Do Valor: O valor global estimado do presente instrumento é R$607.4í4,93
(selscentos e aete mll, quatrocentos e quatoEo reals e noventa e três centavos)
que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da Íatura sobre o montante
Íornecido pela CONTRATADA. Da Vloêncla: A vigência do contrato, a contar da data
de sua assinatura, será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da
legislação vigente, a critério da GONTRATANTE e concordância da CONTRATADA,
conÍorme previsão no art. 57 da Lei 8666/93. @ As
despesas para o pagamento deste contrato correrão per conta dos recursos da
Dotação Orçamentária descrito a seguir:

Unidade Proieto/Atlvldade: Elemento de Despesa: Fonte

05.35 6275 33.90.32 00

ASSINADO E;M20t04l2021
SECRETARTA MUNTCIPAL DA EDUCAçÃO

ANA LÚCIA BRTTO DE SANTANA

http://pmsaoÍranciscodocondeba. imprensaoÍicial.org/
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