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TERMO DE CONTR;rO

CONTRATO N2 000072021 PERP06

TE7M0 DE CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM-CEARÁ,
ATRAVÉS DO(A) CONTROLADORIA GERAL E A
EMPRESA: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO
LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM-CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ(MF) sob o n° 07.744.303/0001-68, através do(a) CONTROLADORIA GERAL, com sede à Rua Dr. Álvaro
Fernandes, 36/42 - Centro, Quixeramobim - Ce, CEP: 63.800-000, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a)
de Despesas o(a) Sr(a). ADNA DE SOUZA PAULINO, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o n0 73.478.713-68,
doravante denominado(a) CONTRATANTE e a Empresa DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n0 10.210.196/0001-00, com sede à RUA MAJOR EMIDIO DE CASTRO, 431, VILA SANTO
ANTONIO, São José do Rio Preto - São Paulo, CEP: 15014-420, neste ato reoresentada por ANDRÉ CORREA D\
ROCHA, inscrito(a) no CPF/MF sob o n9 220.578.45G-77, doravante donominadaCONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato oriundo de negociação comercial firmada através do PREGÃO ELETRÔNICO N9
00.007/2021-PERP, o que fazem mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federai n'L 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
demais alterações, nos termos do Pregão ELETRÔNICO n2 00.007/2021-PERP, devidamente homologada pelo (a)
Ordenador (a) de despesas, com base na proposta da CONTRATADA, todos parte integrante deste contrato
independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1. Constitui objeto da presente avença, o(a) AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DE INTERESSE
DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
2.2 - Dos itens contratados:

ITEM

DESCRIÇÃO

-

15723
TONER
COMPATIVEL
PARA
IMPRESSORA MODELO RICOH SP 3710SF
COR: MONOCROMÁTICO (BLACK/PRETO)
RENDIMENTO
DE
IMPRESSÃO:

MARCA

UNID.

QTD.

DSI

UNIDADE

8,00

VALOR

VALOR TOTAL

-

APROXIMADAMENTE

R$ 50,00

R$ 400,00

7.000

PÁGINAS
(RESPEITANDO AS NORMAS ISO/IEC COM
COBERTURA DE 5%)
TOTAL: R$ 400,00
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
3.2. No valor acima estipulado já estão inclusos todas as taxas, encargos, impostos, fretes, seguros, para a entrega
dos bens no Município de QUIXERAMOBIM e demais despesas inerentes a execução dos serviços na cidade de
QUIXERAMOBIM - CE.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
4.1. O prazo de validade do contrato será até 31/12/2021, a contar da data de assinatura deste instrumento,
podendo ser prorrogado, na forma do Art. 57, da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA
5.1 - Quanto à entrega:
5.1.1 - Os materiais deverão ser entregues em conformidade com as especificações estabelecidas neste
instrumento, no local indicado na Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento a ser emitida pela
administração.
5.1.2 - O prazo de entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Ordem de
Compra / Autorização de Fornecimento a ser emitida pela administração.
5.1.3 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois)
dias úteis antes do término do prazo de entrega dos materiais, e aceitos pela contratante, não serão considerados
como inadimplemento contratual.
5.1.4 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Termo de Referência
será exclusiva do(s) servidor(es) autorizado(s) pelo órgão Contratante, encarregado de acompanhar a execução do
processo de entrega e recebimento do objeto contratual, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.
5.1 .5 - Os materiais deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no
presente termo, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na
não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
5. 1.6 - A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da entrega e
ai
conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Termo de Referência. Caso o objeto
esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o recebimento
mesmo.

5.1.7 - Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados até o prazo limite
do item 5.1.3.
5.2 - Quanto ao recebimento:
5.2.1 - Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Termo de Referência e da proposta.
5.2.2 - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de
Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento
provisório.
5.2.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
ANDRE COR REA DA
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5.2.4 A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse
caso, o termo de recebimento definitivo somente poderá ser emitido após a referida correção.
-

5.2.5 O recebimento dos materiais/equipamentos, em caráter provisório ou definitivo, será realizado de segunda a
sexta-feira, nos horários de 07:30hs às 17:30hs.
-

5.2.6 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos materiais em desacordo com as especificações
técnicas exigidas.
-

5.2.7 Em caso de troca do objeto a mesma deverá ser efetuada no endereço do órgão contratante.
-

5.2.8 A Contratada deverá providenciar a troca do objeto no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do registro da
ocorrência.
-

5.2.9 A rejeição do objetopôr estar em desacordo com as especificações, que vier a ocorrer, não justificará
possível atraso no prazo de entrega fixado, sujeitando a Contratada as sanções previstas
-

5.3 Os materiais deverão obedecer a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam
nos quantitativos discriminados na Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento a ser emitida pela
administração.
-

CLÁUSULA SEXTA DOS RECURSOS FINANCEIROS:
-

6.1 As despesas deste contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias a seguir indicadas, consignadas
no Orçamento da Unidade Gestora CONTROLADORIA para o respectivo exercício financeiro e a serem
consignadas nos orçamentos dos exercícios subseqüentes:
-

• 0301 04 122 0301 2.013 3.3.90.30.17 1001000000

CLÁUSULA SETIMA- DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
7.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
-

7.1.1 Dentro do prazo de vigência do(s) contrato(s) decorrente(s) da ARP e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice econômico do INPC
Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto,
exclusivamente para as obrigações iniciadas após a ocorrência da anualidade.
-

-

7.1.2 Nos reajustes subsequentes ao pr,imeiro o interregno minimo deum ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste
No caso de atraso ou não diVulgação do índice dereajustamento, o CONTRATANTE pagará à
7.1.3
CONTRATADA a importância calculada pI ultima variação conhecidajiuidando a diferença correspondente tão
logo seja divulgado o índice definitivo Fijà,âÇONTRATADA obrigada a apresentar memória de calculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanScnte, sempre que este ocorrer.
-

7.1.4 Nas aferições -finais, o índice utilizdd para reajuste será, obrigatóriamente, o definitivo.
-

7.1.5 Caso o índice estabelecido para rstamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, $ê vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
-

7.1.6 Na ausência de previsão legal qii1nto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
-

7.2

-

Na hipótese de sobrevirem fato,,'
'. i
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retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou dato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontr atual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração
do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo
65, II, "d da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
7.2.1 - Nos casos doitem anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes
dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo CONTRATANTE para
verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste
subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da
seguinte documentação:
1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizadapelo ordenador de despesas (pague-se) e
atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo,
li) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), com
abrangência inclusive as contribuições sociais,
III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo município domiciliado, e,
VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12.440/2011.
8.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das condições de
habilitação e qualificação exigidas neste termo.
8.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com a
especificações deste instrumento.
/

"

8.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até sua
execução regular.
8.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira decorrente de penalidade ou inadimplôncia, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1 - Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
9.2 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas a
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo.
9.3 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao
estabelecido no §12 , do art. 65, da Lei Federal n11 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
9.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa
ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua
responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
Assinado de forma digital
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9.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam, ou venham a incidir sobre a xecução
contratual inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social impostos encargos sociais e outras
providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes
do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado naexecução contratual.
9.6 Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos qde, venham a ser solicitados pela contratante
salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24
(vinte e quatro) horas
9.7 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadmente apresente condições de defeito ou em
desconformidade com as especificações deste termo no praiofixado pelo Orgão Contratante contado da sua
notificação.
9.8 - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido
em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

'-

9.9 - Os produtos deverão vir lacrados de forma a proteger da ação da luz, poeira e umidade, sendo que, nos casos
das embalagens apresentarem violação de qualquer espécie, deverão ser substituídas pelo fornecedor, ainda que
na fase de análise/recebimento.
9.10 - Na embalagem dos produtos, salvo também regulamentações ou exceções específicas comprovadamente de
prática usual do mercado, deverão constar as condições de estocagem, faixa de temperatura, umidade, limites e
posições de armazenamento, exposição a raios solares e demas recohiendações do fabricante, se for o caso.
9.11 - Quanto às embalagens dos produtos, quando necessário é solicitado pela Unidade devem ser consideradas
inclusive aquelas extras necessárias para a proteção durante os procedimentos de embarque, desembarque e
transporte.
9.12 - Não permitir a utilização de qualquer trabálho do menorde:dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do, trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
9.13 - Manter-se, durante todo o período de vigência do Cóntrato a ser firmado, um preposto aceito pela
Contratante, para represéntação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por escrito, à
Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone de contato.
9.14 - Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
9.15 - Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo.
9.16 - Entregar os materiais de acordo corno pactuado, não sendo aceito, em hipótese alguma, produtos de marca
diversa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
10.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Compra / Autorização de
Fornecimento após emissão de empenho
10.2 Proporcionar a CONTRATADA todas as ficondições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do objeto contratual consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores
10.3 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua, unidade competente, podendo, em decorrência,
solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
10.4 - Notificar a CONTRATADA de quatqter irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
de
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10.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo.
10.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
10.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a execução
do objeto contratual.
10.8 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA.
10.9 - Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem utilizados.
10.10 - Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Setor de Almoxarifado.
10.11 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e- interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZIAÇÃO DO(S) CONTRATO(S)
11.1 - A gestão do(s) contrato(s) decorrentes da ARP será exercida por Representante da Administração,
formalmente designado pelo(a) ordenador(a) de despesas, para acompanhar a execução do instrumento contratual,
com vistas à promoção das medidas necessárias à fiel execução das condições previstas no ato convocatório e no
instrumento contratual.
11.2 - A fiscalização do(s) contrato(s) decorrentes da ARP será exercida por Representante da Administração,
formalmente designado pelo(a) ordenador(a) de despesas, ou pessoa física ou jurídica contratada, com as
atribuições de subsidiar ou assistir o Gestor de Contrato, de acordo como estabelecido no art. 67, da Lei Federal n
8.666/1993.
11.2.1 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, eTia ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade dos órgãos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei 8.666/199

,-..

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA GARANTIA:
12.1. Todo o objeto licitado deverá ter a garantia e validade, contra adulteração, falsificação ou outros que possa
provocar defeitos quanto ao seu uso de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕE
13.1 - Pela inexecução total ou, parcial do objeto, deste termo, a Administração poderá garantir a prévia defesa,
aplicar as licitantes vencedoras as seguinMs sanções quando for o caso..
1 Advertência; quando descumprir qualquer clausula do contrato inclusive quanto ao prazo de execução
II Multa de (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso nos prazos de entrega da prestação de contas ou
relatórios aos órgãos de controle externo ou prazos determinados péla Administração para a entrega do objeto
licitado;
III Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto licitado nãentregue no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçao
oficial, sem embargo de indenização dos p?éjuízos, pórventura causados a Prefeitura Municipal de QuixeramobimCeara pela não execução parcial ou total do contrato
Assinado

24.
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T

—

13.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que
convocada dentro do prazo de validade Ja sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o
contrato ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução dó objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal.
13.3 - As sanções previstas na alínea 1 do subitem 13.1 e subitem 13.2, deste item poderão ser aplicadas
juntamente com as das alíneas II e III do subitem 13.1 , facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
13.4 - Se a multa for de valor superior ao valor da Nota de Empenho, além da perda deste, responderá a contratada
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso
cobrado judicialmente.

'

13.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da
Prefeitura Municipal de Quixeramobim, da respectiva empresa contratada, e no caso de suspensão de licitar, a
contratada deverá ser desáredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais
cominações legais.
13.6 - Não serão aceitas justificativas posteriores a adjudicação aos vencedores, por parte da licitante que não
poderá manter a prõposta seja escrita ou por meio de lance, com a justificativa que houve erro na formulação,
engano nos preços ou erro de digitação da propqsta, não será admitida a desistência da proposta para estes casos,
sendo a licitante penalizada com a declaração de inidoneidade e impedida de licitar com a Administração.
13.7 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do
valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total d
obrigação assumida.
13.8 - Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO:
t

14.1. O contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a
contratada:
a) Paralisar a execução do objeto licitado por um período superior a 30 (trinta) dias;
b) Executar o objeto licitado em desacordo com as especificações do Termo de Referência e Proposta de preços.
c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
d) Cometer reiterados erros ra execução deste contrato;
e) Entrar em concordata,1dirigentes.

ou dissolução ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus

14.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada receberá exclusivamente o pagamento do objeto licitado entregue e atestados, deduzido o valor
correspondente as multas porventura existentes.
14.3. Não caberá à contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas
14.4. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da
1..'
AKII-'DE

bDA
'

Assinado de forma digital

DA por ANDRECORREADA

ROCHA:220578458
77

ROCHA:22057845877
Dados: 2021.09.01 15:26:56
-0300
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Administração, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qu..lquer
título, garantindo-lhe apenas, o pagamento do objeto licitado executado e devi damente atestado e recebido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO:
-

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Quixeramobim-Ceará, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir seus efeitos legais.
Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 01 de Setembro de 2021.
Assinado de forma digital por
ANDRE CORREA DA
ROCHA:22057845877
Dados: 2021.09.01 15:27:10 -0300

ADN

'

&LINO

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

ORDENADOR(A) DE DESPESAS

CNPJ N° 10.210.196/0001-00

CONTROLADORIA GERAL

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1. NOME-.-U

CPF:(')4.3J

d
753-0'

2. NOME:

_lanro,

Lmiso Aia,

5

v0~,

CPF:OiO.
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EXTRATO DO CONTRATO N° 000072021 PERPO6
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00.007/2021-PERP

O(A) CONTROLADORIA GERAL torna público o Extrato do Instrumento Contratual para o objeto indicado abaixo:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM;
VALOR GLOBAL: R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS);
CONTRATANTE: CONTROLADORIA GERAL;
CONTRATADA: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA;
ASSINA PELA CONTRATANTE: ADNA DE SOUZA PAULINO;
ASSINA PELA CONTRATADA: ANDRÉ CORREA DA ROCHA;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ELEMENTO DE DESPESA/FONTE DE RECURSO:
.

03 01 04 122 0301 2.013 3.3.90.30.17 1001000000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 31/12/2021;
DATA DA ASSINATURA: 01 de Setembro de 2021.
Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 01 de Setembro de 2021.

1

w
-ffgw~'
ADNA DE SOUZA PAULINO
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
CONTROLADORIA GERAL

