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pnncÃo Er,Brnômco No ot4tzoz2cpL
PROCESSO ADMTMSTRATIVO NO 424.4 14 I 2A22

CONTRATO AI}MINISTRATIVO N" 424.4 I4.OI 12022
,ropsÃo A ATA DE REcIsrRo DE pRnÇos 002t2022

*eun ENTRE sr FAZEM, DE uM LADo uumcÍpro DE sucuplRA Do RrACHÃo,
EsrADo Do MARANHÃo, DE ourRo, A EMrRESA sÃo nnxEDrro coMBusrÍvr,rs
LTDÂ N^s coN»rçôns ABArxo E sEGUrNTEs.,

OT- DAS PARTES

I.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA Do RIACnÃo - MA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRaçÃO - insoita no CNPJ n" 01.612.338i000l-67r com endereço na
Rua São José, n"477, Centro. CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão,{VÍA, neste ato representada pela
Secretária de Administração a Sra. Klévia Maria Lima de Sousao brasileira, portadora da Cédula
de Identidade RG sob o n' 040174772010-3 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n 045.725,553-ó2,
doravante denominado, simplesmente, CONTRATAITITE ;

r.2 - §Ão BENEDITO COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n" r0.ó09.A51rcA01-79,
localizada na Rua Grande, n" 1310, centro - Sucupira do Riachão -MA, neste ato representada pelo Sr.
Frederik Ribeiro Fernandes, inscrito no CPF n' 805.412.753-72, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA.

02. DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal n" 10.520/02
subsidiariamente com a Lei n" 8.666193, atualizada pela Lei n'. 8.883/94 e ainda Lei Complementar no

12312006 e Licitação PREGÃO SRP N' 01412022 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO - Processo Administrativo no 424.41412022 e

convenções estabelecidas neste Inshumento, bem como nas nofinas inerentes à matéria e ainda na
homologação da Autoridade Competente.

03. DO OBJETO

3.1- Constitui objeto do presente conffato o Fornecimento de Combustíveis Automotivos,
LubriÍicantes, Gás de Cozinha e Vasilhames.

3.2- Paru a execução do objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e
orientações do setor competente, ptri o Íiel cumprimento ora contratados.

04- DO REGTME DE EXECUÇÃO

4.1- Os materiais serão entregues de conformidade com os terÍnos da Licitação, Pregão Eletrônico
01412022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM de execução indireta sob o regime
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nos termos estatuídos pelo
"a" da Lei n" 8.666/93.

Rua Sâo José, N" 479, Cenüt - CEP: 65668400 - CNPJ:01.612.338/0001-67
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05. DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Conratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e
Adjudicatório pela Autoridade Competente, concernente à Licitação instaurada na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N Ol4l2o22 - Processo Adminisrrativo n" 424.414t2022/CpL e de
conformidade com os ditames da Lei n'8.666/93 e alterações posteriores.

06. DO VALOR

6.1- O valor global do presente Contratq é RS 253f2,50 IYINTE E CINCO MIL, TREZENTO§
E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme anexo I.

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARTA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

0401 - Secretaria Municipal de Adrninistração Geral;
04.122.0002.2013 0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente

08- PRAZO:

8.1 - O Prazo de vigência do presente conhato é: até 3111212022, contados da assinatura do presente termo,
podendo ser proÍrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei
Federal n" 8.666/93 e alterações;

8.2 - O prazo para início do fornecimento, será logo após a data da emissâo da respectiva Ordem de
Fornecimento;

8.3- Os prazçs de início de etapas de execução, de conclusão e de artrega admitem pronogação
mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocolTa atguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) Intemrpção de execução do contrato ou diminuição do ritrno do trabalho por ordenr e no
interesse da Administração;

d) Aurnento das quantidades inicialmente previstas no conhato, nos limites permitidos pela Lei;
e) lmpedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administração ern documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) Omissão ou atraso de providências a caÍgo da administração, inclusive quanto aos pagamentos

previstos de que rcsultg diretamentg impedimento ou retardamsnto na
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
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09- DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

9.1- Os paganxentos serão efetuados através de transferência eletrônica diretamente na conta corrente
do CONTRATADO na Tesouraria da CONTRATAÀITE;

9.2- Os pagarnentos serão realizados conforme o fornecimento dos materiais, em até 30 (trinta) dias
úteis, contados da data de emissão da nota frscal (DAI.IFE), acompanhados das Certidões de
Regularidade da empresa, condicionados'verificação e atesto do setor competente.

10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços dos materiais em referência poderão sofrer reajuste durante a vigência deste Conffato,
de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à mâtéria, ressalvados os
casos estipulados neste conúato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá haver reajuste, se existir acordo enffe as partes,
nunca contrariando, qualquer que for algum indice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11. DAS PENALII}ADES

1l.I- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Conffato, ficaút a CONTRATÁDA sujeita às
seguintes penalidades, a critério do GONTRATANTE, garanrida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2-Multas;
11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de conrratar com a
Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;

11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto
perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja pronrovida a reabilitação perante a
CONTRATANTE.

12- MI,ILTAS

12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações
que o CONTRÁTAI{TE caberia obviar, a CONTRÁTAI)Á incorrerá nas seguintes multas:

a) Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,0lyo (um centésimo pôr cento) do valor
atualizado do contrato;

b) Multas variáveis de lok (um por cento) do valor atualizado do conkato:

b.1) - Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;
b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais,
instruções e especifi cações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e

Rua Sào José, N'479, Centro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/0001-62
Fone/fax: (99) 3553-Í 09E/r 0Í9
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12.1.3- A CONTRATADA rerá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da
panalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.1-4'Os recursos gontra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, nas condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f'da Lei no g.666193.

13- DA RESCISÃO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os lncisos de I a XVII do Art. 78 da, Lei n"
8.666/93, atuallz:adapela Lei n" 8.883/94;

13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRÀTANTE ;

b) Aúninistrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a
XII e XVII do Art. 78 da Lei n" 8.666193;

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRÁTO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei
8666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo coúatual o, em
especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.. 8.666/93;

14-1.2'A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem os materiais, em até 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

14.1'3- Quaisquer ffibutos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, àe comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforrne o caso;

14.1.4' Em havendo alteração unilateral do eontrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTR devení restabelecer, por aditamentoo o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos
termos preceituados pelo § 6o do Art. 65 da Lei Federal n.8.666/93;

14,1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos
revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio fi nanceiro,
formalizadas pôr lawaturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes,
contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei 9.666193

Rua São José, No 479, Centnr - CEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/000I-67
Fone/fax: (99) 3553-t 098/t 0 {9
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rs- DAS oBRrcAÇÕns »a coNTRATADA

15.1- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo
obrigações da CONTRATADA:

a) Fomecer os materiais, objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e perfeição;

b) A CONTRÂTADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expersas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o âcompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- os acréscimos, supressões ou rnodificações que incorram em serviços complementares ou
extraordinários, respeitados os limites da Legislação ügente, serão objetos de alterações unilateral do
Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quardo do recebirnento do objeto ora
contratado;

r53- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e
comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATAI)A responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações perrinentes aos
serviços objeto deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços/fornecimento de
acordo com o Anexo, com acompaúamento atavés de seu Secretário, que se encapegará de repassar
as orientações para a realização do mesmo;

1 6.DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATAI\TE

16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste
Instrumento;

16-2- Fica a CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento da execução objeto deste
Instrumento Conftafual;

f 63- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4- Fomecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e {iel
cumlximento do objeto deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos
serviços prestados e andamento.

@ffiffi-

17 - DA FISCALTZAÇÃO

\
Rua São José. N" 479, Centtr - CEP: 656ó8-000 - CNpJ: 01.612.338/0001-67
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17.l - O presente contrato
cPF No 045.725.553-62,
essa função.

18- DA VTNCULAÇÃO

terá como fiscal de contrato a Sra. KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA
secretária Municipal de Administração ou outro servidor designado para

18-1- O pre§ente Contrato vincula-se ao Processo Administrativo n' 424.41412022, pregão SRp no
01412022 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedora do certame.

19. DO DOMICÍLIO E FORO

19.1- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São João dos patos, Estado do
Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

20- DA ASSINATURA

20.1- E, por estarem devidamente acordados, declara as partes aceitarem as disposições estabelecidas
nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às norÍnas contidas na Lei Federal no 8.666193,
awalizada pela Lei n". 8.883/94, beífi como as demais noÍrnas complementares, assinando este
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sucupira do Riachão - MA, 1l de novembro deZ0Z2.

L."
MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÀÇÃO
CNPJ n" 01.612.338/0001-67

KIEVIA MARIA LIMA DE SOUSA
cPF N" 045.725.553_62

CONTRATANTE

BENEDITO S LTDA
CNPJ N" I 0.609.05 1 /0001-79

FREDERIK NBEIRO FERNANDES
cPF N' 805.412.753-72

CONTRATADA:

Nomc:

_MA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF: ) s"»E cPF: 06q 43. 3- e4

Rua Sào José, N" 479, Centru - CEP: 6566E-000 - CNPJ: 0l-612.33E/0001-6?
Fonc/fax: (99) J553-t 098/1 0í 9

E-mail: prefeiturasucupiradoriachro@gmail.com
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Á: 
oRDEM DE FORNECTMENTO

sÃo BEUEDITO COUBUSTÍvEIS LTDÀ, inscrita no cNpJ no I0.609.05u0001-79, locatizadana Rua
Grande, n" 1310, cenfio - Sucupira do Riachão -MA, neste ato representada pelo Sr. Frederik Ribeiro Fernandes,
inscrito no CPF n' 805.412.753-72.

Pela presente ordem de fornecimento, autorizamo§ v.s.u, FORNECIMENTO DE coMBUsTÍvEIS ELUBRIFICAFITES, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Sucupira do
RiAChãO . MA, ObJCtO dO PREGÃO ELETRÔNICO N" OI4/2022.

Sucupira do Riachão - MA, I I de novembro de 2022.

MUNICIPAL DE
KLEVTA MARTA LIMA DE SOUSA

cPF N" 045.725.553-62
CONTRATANTE

Recebido 
",,, lLJLfuqAq

ASS.

Rua São José, N" 479, Centru - CEP: 65663-000 - CNpJ: 0t_612.338/0001 -67
Fone/fax: (99) j5jj-Í 09E/t 0 I 9

E-mail: preÍbiturasucupiradoriacheo@)gmail.com
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ANEXO I

ILOTE FORNECIMENTO NA CIDADE DE SUCUPIRA DO RIACHÃO MA
COMBU§TÍVEL.LOTE I

TTEM DESCRTÇÃo uos
PRODUTOS UND QUANTID

ADE
VALOR

T]NITÁRI(} VALOR TOTAL

I Gasolina Comum,
Utilização Automotiva. LT 3.200 R$ 5,45 R$ 17.440,00

2 Óleo Diesel S-10,
Utilização Autornotiva .

LT 1.000 R$ 7,20 Rs 7.200,00

TOTAL R$ 24.640,00

cÁs nn CozINHA E vA§ILIIAN{E§. LoTE 1

ITEM
DrscRrMrNAÇÃO DOS

PRODUTOS UND.
QUÂNTID

AI}E
VALOR

TJNITÁRIO VALOR TOTAL

l2

Carga de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), ern Botijão
de 13 Kg. Und. 4 R$ 113,75 R$ 455,00

l3

Vasilhames para Gás
Liquefeito de Pekóleo
(GLP) Botijão de 13 Kg Und. I R$ 217,50 RS 217,50

TOTAL RS 672,50

TOTAL LOTE 1

cENTAVOS)CINE(vrNTE CO ETREZENTOSMIL, REAISDOZE E ACINQUENT

\,

Rua Sâo José, N" 479, Cenrro - CEp: 6566E-000 - CNpJ: Ot.6tZ.33B/ffiO147
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ParágraÍo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de
competência êxclusiva do MUNtCiPIO, Íacultada à contÍatada o devido
processo legal, a ampla defesa e contraditório. no prazo dê 03 (três)
dias úteis, contados da data da abertuÍa de vista, podendo a

reabilitaçáo seÍ requeÍida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DtsPostçôEs FtitArs

CúUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oÍiundas de
sua inteiprêtêçáo seíão sânâdas de acordo com o que dispusêÍêm o
Edital do PREGÃO ELÊTRÔNICO no 02Lt2022- SRp e as pÍopostas
apresentêdas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito,
as disposições do Edital sobre as das propostas.

clÁusuLA vlcÉslMA PRIMEtRA: O presente registÍo decorre de
adjudicaçáo às PROMITENTEs CONTRATADAS dos objetos, cujas
descrieóes, quantidades e especilicaçôes constam no Termo de
ReferênEia anexo t, do PREGÃo ELETRÔNICO ne 021/2022 - 5Rp.
contorme decisào do Pregoeiro do MUNICiPIO, lavrada em Ata e
homologação íeitâ pelo senhor PreÍeito Municipal,

CLÁUSULA VIGÉSINIA SEGIJNDA: CAbETá à PREFEITURA MUNICIPAL DE

SUCUPIRÂ D0 NORTE/MA o gerenciamênto da preseote Ata de Registro
de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA V|GÊSIMA TERCEIRA: Fica eteito o foro da Comarca do
Município de MIRADOFI/MA, pãra diÍimir quaisqueÍ dúvidas decoÍÍentes
da execução desta ATA, com renúncla das partes a qualquer outÍo, por
mais privilegiado que seja.

E, poÍ estarem justas e acoÍdadas, as partes assinam a presente Ata
em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

SUCUPIRA DO NORÍE - MA, lL de novembro de 2022.

SEcRETARtÂ iru tctPAL DE saúDE
Anrnd. da Ollvllra Almalda
secretária Municipal De Saúde
óRGÀo 6ERr chDoR

HENRIqUE FREITAS CANVALHO FEITOSA & CIA LTDA
(COI{CRETIZE EMPREETIDIMEIITOS)
cNPl Nc 14.936.646i 000I-90
RepÍesentante: Henrique Freitas Carvalho Feitosa
CPF ns 056.400.293-31 - RG ns 3162871 SSP/Pl

FRESTÂDOR DÊ StnVlçOS/DfTEt{ÍOn DO RIG|STRO

TESTEMUNHAS

cPFi

CPF

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES

Código identifrcadot: j47379e50u8297875477a70762d7c

pREFEtTURA MUNrcrpal DE sucuptRÂ Do RtacHÃo

ExrRATo DE co Ínaro e 424.4t4.01/2022. FRÊclo
ELÉÍRôNtco N. ola/2o22cpL

OO2|2O22, CONTRATÂNTEr PREFEITURA MUNtC|PAL DE SUCUptRA Do
RTACHÃO - MA - SECRETARTA MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAÇÃO, inscrita
no CNPJ n§ 01.612.338/0001-67, neste ato reprêsenlada pela Secretária
de Administraçâo a Sra. Klévia Maria Limâ de Sousa, CpF
n" 045.725.553-62. COI{ÍRATÂDO: SÃO BENEDTTO COMBUSTÍVE|5
LTDA, inscrito no CNPJ n" 10.609.051/0001-79, neste ato representada
pelo SÍ. Frederik Ribeiro FeÍnandes, inscrito no CPF n, 805.4L2.j53-12.
OBJETOT Fornecimento de CombustÍveis Automotivos, LubÍifi cantes,
Gás de Cozinha e Vasilhames. VÂLORi Rg 25.312,50 {vinte e (inco
mil, trezentos ê doze reais e cinquênta centavos). FOÍ{TE DE
RECURSOS:0401 - Secretaria Municipal de Administração Geral:
04.122.0002,2013 0000 - Manutençáo e Funcionamento da Secretaria:
3,3.90.30.00 - Material de Consumol 4.4.90.52.00 - Equipamento e
Màterial Permanente. BASE LEGÂL! Este Contrato se Íundamenta nas
disposições consubstanciadas pela Lei Federal no 10.520/02
subsidiariamente com a Lei ne 8.666/93. atualizada pela Lei nc.
8.883/94 é ainda Lei Complementar nq 123/2006 e Licitação PREGÃO
SRp rae 0142022 do tipo lilE OR PnEçO POR tTEit, sob o regime
de EMPnErADA POR PnEçO UNITÁR|O - Processo Administrativo ne
424.4L412022 e convenções estabelecidas neste ínstrumento, bem
como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologaçáo da
Autoridade Competente. ASSINATURA DO C0NTRATO: 11 de novembro
de 2022. Klévia Maria Lima de Sôusà.
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EXTRÂTO DE COI'lTRATo tle 424.it1it.02/2022. pREGÃO
ELETRô tco ir. ol4/2o22cpl. pRocEsso aDIr Í{lsrRATtvo Ns
tza,atal2ozzt lDEs^o l aÍa DE REGtsrRo DE pREços
OO2|2O22. COÍ{ÍRATANTE: PREFEITURA MLJNICIPAL DE SUCUPIRA DO
RIACHÃo - i,lA - GABTNETE DO PREFE|TO, inscrito no CNPJ n!
01.612,338/0001-67, neste ato represehtado pelà Secretária dê
Administraçáo a 5ra, Klévia Maria Lima de 5ousa, CPF
n" 045.725.553.62. CO TRAÍADO: SÃO BENED|To COMBUSTÍVE|5
LÍDA, Inçcrlto no CNPJ n'10.609.051/0001-79, neste àto Íepresentadà
p€lo Sr. Frederik Àibêiro Femândes, inscrito no CPF n" 805.412.753.72.
OBJETO: Forneclmento de CombustÍvels Automotivos, Lubdllcântes,
6ás de Cozinha e Vasilhames. VALOR: ll.4o0,OO (quatorze mil e
quatrocentos reais). FOÍ{TE DE RECURSOS: 02.02 - Gabinete do
prefeito; 04.122.0002.2004 0000 - Manutenção e Funcionamento do
Gabinete do pÍeÍeito; 3.3.90.30.00 Material de Consumo. BASE LEGÂLi
Este Contrato se fundamenta nôs disposiçóes consubstanciadas pela Lei
Federal na 10.520/02 subsidiariamente com a Lei n0 8.666/93,
atualizadã pela Lei no. 8.883/94 e ainda Lei Complementar no 123/2006
e Licitação PRÊGÀO SRP t{r Ol/+/2022 do tipo trtE OR pREço poR
ITEM, sob o regime de EMPREITÂDA POR PREçO U lTÁRtO -
Proce5so Administrativo no 424.414D022 e convençôes estabelecidas
neste lnstÍumento. bêm como nas normas inerentes à matéria e ainda
na homologação da Autoíidade Competente. ASSINATURA DO
CONTRATO: 11 de novembro de 2022. Klévia Ma.ia Lima de Sousa.
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no CNPJ ns 01,612.338/0001-67, neste ato repÍesentada pela Secretária
de Administração a Sra. Klévia Maria Lima de 50usa, CPF
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