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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDo MUNTCTPAL or slÚoe

orÍcro c.I. s/ No

Solicito a formalização de contratos, decorrentes da Ata de Registro de

Prcços Ol/2077, pelo período de doze meses, mediante as informaÇões a seguir:

Senhor Prêgoeiro,

GUILHERN4E VIAGENS E TURISN4O LTDA

Areia Branca,/SE, 15 de maio de 2O17.

ITEM
1O (APENAS UM

vEICUT-O)

Atenciosamente,

FRANC

Sr.
FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ
Preg oe iro

M PAIO
S

rçÃoUNIDADE
oncllr eNtÁnrl

006

o

3390.39.00
rcorôurca

CLASSIFICA

10.301.1032.206379 .32
EMPRESA

esto

FONTE DE
RECURSO
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CoNTRATO No O23 /20t7

CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA
BRANCA E, DO OUTRO, GUILHERME
VIAGENS E TURISMO LTDA
F'INDAMENTADO NO PREGÃO PESENCIAL
No 05/2077 SRP

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, iNSCTitO NO CNPJ SOb O N"

11.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, centro, doravante denominado
CoNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o sr. FRANCISCO JOSE SAMPAIO,
brasileiro, casado, dentista, portadora do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no ?22.517.373-34,
residente e domiciliado em Arela Branca/SE; e a empresa GUILHERME VIAGENS E TURISMO
LTDA, inscrita no cNPJ sob o no 14.97O.|82/OOO1-38, com sede na Avenida Erotildes Noer de

Aragão, no ?.274, Jaúim do sertão, Nossa senhora da Glória/sE, doravantc denomirraLi.l

CoNTRATAOA, neste ato representada pelo senhor GLAUDISON FERNANDES ALVES DOS

SANTOS, portador do RG 2.042.339-0 SSP/SE e do CPF 005.190.985-52, residente e domiciliado
à Rua Princesa Isabel, no 228, Centro, Nossa Senhora da Glória/SE, celebram o presente

Contrato de Prestação de Serviços, decorrente da Ata de Registro de Preços no Ol/2017, que ser;i
regido pela Lei no 8.666/93 é suas alterações, Lei Federal no 10.192l01 e as cláusulas e

cond ições elencadas:

C LAUSU LAI-DOOBJETo íart.55, inciso I. dâ Lei no 8. 66 /93)
O presente instrumento tem por objeto a locação de veículos, para atender às demandas do

Fundo Municipal de Saúde, a ser realizada neste Município de Areia Brarrc..r'
parágrafo único - Os serviços serão executados em estrita obediêncra ao presente ContÍ.]tu,
devendo Ser observados integralmente a Ata de Registro de Preços no 07/2077, e seus anexos c
a proposta elaborada pela CONTRATADA, de acordo com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93,
passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de

d ireito.

CLAUSU SEGUNDA O REGIME DE XECUCAO (art. 55. inciso IL d Lei no

8.666/93)
O Serviço, objeto deste Contrato, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por

Preço U n itá rio.

CLÁ A TERC EIRA - Do DAS DICOES D E PAGA FNTa) íe rt 55 tn .isô f IIpR ECO. co NUSU
da Lei no .666/93)
Pela perfeita e fiel execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE, pagara a

CoNTRATADA, o valor mensal estimado de R$ 6.460,00 (seis mil, quatrocentos e sêssenta

reais), totalizando um valor global estimado de R$ 77.520,00 (setenta e sete mil, quinhentos e

vinte reais), conforme planilha anexa.
§10 - O pagamento será efetuado de acordo com a locação apresentada pela Contratada, apos

ãupervisão ãa fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, mediante entrega, no prazo de até 30

(trinta) dias da apresàntação, no protocolo do órgão interessado, da documentação hábil à

q u itação:
I - Nota frscal e Ordem de Serviço;
II - Comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das

Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas.

§2o - As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Rears

(Rg), obedecidas às parcelas das etapas dos serv os execu ós a conclusão dos serviços;
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s3o - As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, para análise e

áprovação e posterior encaminhamento ao Fundo Municipal de Saúde para pagamento da

execução dos serviços, que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento;

§4o - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Fundo lvlunicipal de Saúde para os servrçu,
fãturados, será de imediato comunicado à firma contratada para retificação e apresentação d(l

nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento;
§5o - o não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 1o e 30 acarretará indenlzação por

inadimplência pêla variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada

parcela até a data do efetivo pagamento, ou Outro índice que venha a ser fixado pelo Governo

Federal, na forma do art.40, XIV, "c"da Lei no 8.666/93;
§60 - ôs preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo
período de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;
izo - Os pagamentos poderão ser sustados pelo Fundo Municipal de Saúde, nos seguintes casos;

i - O t',tào cumprimento das obrigações da Contratada para com tcrceiro que possan], .l!
qualquer forma, prejudicar o Fundo Municipal de Saúde;
if - inadimptência àe obrigações da Contratada para com o Fundo Municipal de Saúde por conta

do Contrato;
III - Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Fundo Municipal de Saúde e

nos demais Anexos deste Edital;
Iv - Erros ou vícios nas faturas.
§8o - De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de sergipe, aquele qrtt:

[articipar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação,

recolherá o jmposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

§9o Em havendo contratação durante o período de férias escolares, em nào havendo .r

necessidade dos serviços de transporte escolar, permanecerá o contrato parcialmente suspenso,

não havendo, por conseguinte o seu pagamento integral, Só Se reiniciando no período letivo
(apenas para os itens 01 a 03 da planilha anexa);
iiOo Serao considerados 200 dias letivos e mais 15 dias para eventual recuperação semestral e

final, totalizando 215 dias anuais (apenas para os itens 01 a 03 da planilha anexa).

LA U VIG
4.1. A vi9ência do Contrato será de 12
assinatura, podendo ser prorrogado, por

5 L 93
(doze) meses, contados a Partir da
iguais e sucessivos periodos, até o

data de sua
limite de 60
m a lteraçôes

caso sejam
formalmente

lo;

demonstre a

(sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da Lei n.o 8.666/93, co

posteriores.
4.2. O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses,

preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado
pela autoridade competente :

4.2.1. Quando os serviços forem prestados regularmente;
4.2.2. A Administração alnda tenha interesse na realização dos serviços;
4.2-3. O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para Admlnistraçã
4.2.4. O licitante vencedor concorde expressamente com a prorrogação;
4.2.5. A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que

vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados'

LA OUINTA DA DOTACA O ORCAMENTA RIA íart. 55 nciso V. da Le i no.CLAUS
8.66 /93)
os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correrào Por

conta da Dota ão Or amentária abaixo es eciFicada:
U NIDADE

ORCAM ENTÁRIA
AçAO CLASSIFICA ç

ECONÔ
FONTE DE
REC U RSO

79 .32 10.301.1032.2063 3 390
MICA

o

006
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CLAUSULA SETIMA D MULTAS E PENALI DADES (Art. 55 nciso VIL da Lei no

8,666/93)
no atraso ào cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 0,5olo (meio
por cento) do valor do contrato, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias

consecutivos será considerado como inexecução total do contrato.

§10 - A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem efetuados à

õontratada, sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificados

§20 - Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguintes casos:
i - Não executar os serviços de acordo com o projeto, especificação e normas técnicas vigentes;
II - Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
III - por transferência de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10o/o (dez por cento) do

valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da

Contrata nte.
§3o - serão considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso na

entrega dos serviços contratados decorrer de:
I - Período excepcional de chuva;
II - Ordem escrita para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, de interesse da

Contratante i
III - Falta de elemento técnico, quando o serviço deles couber à Contratante.

§4o - No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades ou ocorrer inadimplemento
ãontratual que possa ser responsa bilizada a Contratada, e, ainda, em caso de inexecução, total

4,,

CIÁUSUIA SrXtA - DO OtntITO E RESpOIISABILIOaOe OAS PAnteS (art. 5S, inciso Vtt
e xul. da Lei no 8.666/93)
6,1. A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições
determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Termo, sob pena de sua
rescisão e aplicação das penalidades ora previstas, executando os serviços de forma direta e só

podendo realizar subcontratação do objeto contratual, mediante prévia e expressa autorização da

co ntratante;
.Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena e
satisíatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza o Fundo Municipal de Saúde;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do

Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

Contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas
por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo

essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos dc

ALrtorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parclal, bem como 3

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.
6.2. A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93;
. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução dc presente Contrato, que

cleverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.
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ou parcial, do contrato, o contratante poderá aplicar à contratada as seguintes sanções,
previstas no art.87 da Lei no 8,666/93, garantida a prévia defesa:
I - Advertência;
II - Multa de 0,5olo (meio por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por cento) sobre o valor
do Contrato, em decorrência de atraso injustificado na obra;
III - Multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução
total ou parcial do mesmo;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - Declaratão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

§5o - Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho Ílo
prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei no 8.666/93. O valor da multa, neste
caso, será de 10o/o (dez por cento) do valor adjudicado.
§60 - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta Licitação ensejará sua rescisão, nos

termos dos artigos 78 a 80 da Lei no 8.666/93.

C LAUSU LA OITAVA - D RESCISAO ía 55. inciso VIII. da Lêi no 8. 66/93)
A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusu la a nterioÍ,
ensejará a sua rescisão por ato unitateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos

incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8,666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei

supra;itada, surn qrê tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos,

regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2o do art 79 do mesmo

diploma legal.

LÁU - DOS EN ESC . 55
inciso da Lei no 8,666/93)
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada recon

direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no art
e.666/93

hece, de logo, o
igo 80 da Lei n"

LA DECIMA - DA LEGISLACÃO ÂPLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO E os
C LAU SU
C ASOs oMrssos í a rt. 55- inciso XI I da Lei no 8 .666 /931.
O presente Con trato fundamenta-se:
I - Nos termos da Ata de Registro de Preços no 07/2017 que, simultaneamente:
. Constam do Processo Administrativo que a originou;
. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito

Privado.
parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, ertr

decoriência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo

Aditivo.

CLÁUSU LÀ DECIMA P MEIRA - DAS A TERACÔES íA . 65. Lei n" 8.666/93).
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65

da Lei n" 8.666193, desde que devidamente comprovados.

§1o - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e

íupressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art 65, §1o da Lei no

8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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§20 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65,

§20, II da Lei n" 8.666/93.

ar 
^ttst 

ô rtta'TM^ cEr: I lNnÀ í.T A"'IMDÀNHÂMF N E rt^ EÍsaÀl ÍzACAD
Lei no 8. 66 /93 ).
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n" 8.666/93, fica designada a servidora N4aria Nata

dos santos, lotada no Fundo Municipal de saúde, para acompanhar e Fiscalizar execução
lia
do

p resente Contrato.
glo - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução c1o

Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a

q ua lidade desejada.
s20 - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsa balidad es contratuais.

s30 - Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas,

ãssim como as contribuições devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade

as obrigações ou encargos trabalhistas, da Previdência Social, de seguros com referência acr

pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço na execução da locação o(l

fiscalização dos serviços decorrentes deste Contrato.

C LÁU SU DÉCIMA TERC IRA DO RECE IMENTO DOS S RvIcoS ( Art. 73 Lei no

8.666/93)
O oUjeto Oert" Registro de Preços será recebido de acordo com o disposto arl.73, lI, a e Ó da Ler

n" 8.666/93.

CLAUSU DECIMA OUA TA - DAS DISPO ICÓES GERAIS FI N AIS
I - Para a execução deste Co
vincula este Contrato, um Té
Contrato do MunicíPio, que,

ntrato, o Município poderá designar, por ato da Diretoria a que se

cnico como seu representante, com a competência de Gestor dc

dentre outras atribuições, anotará em registro próprio todas as;

ocorrências relacionadas com a execução dos serviços objeto deste Contrato, determinando o qtrc

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
II - euando as dãcisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de

designàção deverá o Gestor de ôontrato do Município solicitar aos seus superiores hierárquicos,

em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.
III - Durante a execução deste Contrato, o Município poderá exigir da Contratada seguro para

garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos contratados,
ãonforme o grau de criticidade da etapa de execução dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE
15.1. Os preços fixadõs não poderão receber reajustes em periodicidade inferior a 12 (doza)

meses;
15.2. óecorridos 12 (doze) meses de execução contratual, o reajuste será aplicado com base tro

índice Nacional de Preços ao consumidor (INPC), acumulado dos últimos 12 meses, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
rs.:. curo a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice definido no item anterior, será

adotado o que for definido pelo Governo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - DO FORO
ns partes contratantes elegem o Foro da cidade de Areia Branca, Estado de sergipe, como unlco

competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente contrato,
com renúncia expTessa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de

02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 17 de maio de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Con

FRANCISC MPAIO
S

GN;- ,LÁ
GU ILH ERM E AG E TURISM LTDA

Contratada
GLAUDISON FERNANDES ALVES DOS SANTOS

Representante Legal

TESTEIVlUNHAS:

I

It -

I*
hlat
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AN EXO

ITE M DESC RIçÃO

10

V. TOTAL
MÊS

6.460,00

V. GLOBAL
12 MESES

77 .520,OO

)QTD, V. UNIT.AçÃo/
FONTE

UNID.

6.460,002063/
006

Mês 1

Veícu lo tipo Van, em
perfeitas condições de
uso, com capacidade
mínima para 15
passageiros, 03 (três)
portas laterais, sendo
01 (uma) corrediça,
janelas de emergência
identificadas, cintos
de segurança, pneus
novos, inclusive
estepe, chave de
rodas, macaco,
triângulo de
segu ra nça e dema is
equipamentos de
segurança exigidos
pelo CONTRAIVI, se ndo
lvlotorista e
Combustível por conta
da Contratada.
Franquia mensal de
1 .000Km.
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c.r. s/ No

Areia Branca/SE, 17 de maio de 2O!7

EStamOS encaminhandO a eSSe SetOr, oS contratos abaixO relacionados, decorrentes da Ata

de Registro de Preços oL/20Í-7, cujo objeto é a locação de veículos, para atender às

demandas do Fundo Municipal de saúde, a ser realizada neste Município de Areia

Bra nca.

CLASSIFICA o
ECONÔMICA

t9 .32 3390.39.00 006

CóPIA DOS DOCU14ENTOS:

- Contratos 023/2017 ;

Na oportunidade, solicito cópia do referido empenho, ordem(s) de pagamento(s) quando da
quitação total ou parcial dos serviços devidamente assinadas e nota(s) fiscal(s)
devidamente atestada(s).

Atenciosamente,

FRANC SA PAIO
es F

UNIDADE
O RCAM ENTÁRIA

FONTE DE
RECU RSO

AçÃO

10.301 . 103 2.2063

Ao
Setor de E m penho

q,,
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA
llua Hemrclilon D n z 90-Centío
Aíera Branca - SE

C.N.P.J.: í 1.402.091/0001 .08

95
Nota Empenho

MAtOt2017

Nota de Empenho 222

FORN EC EDO R

Nomê: GUILHER|E VIAGENS E TURISIVIO LTDA - ME

Endereço: AV EROTILDES NOER DE ARAGAO

Bairro: JARDII\,I DO SERTAO

E-mailr âl@arlurleoacom.br

oAoos BANcÁRros

Banco

Com pl

Cidade

Telefone

Nossa Senhora da Glóna

(79)3411-1090

UF: SE

RG:

CNPJ/CPF: 1497018201,'Jr:ir

ContaAgência:

cLASSTFTcAçÃo

Unidade Orçamentária
Função:

SubFunçáo:

Píograma:
AçãO:

Natureza Despesa:

Suhtlementol

Centro Custo:

1932

10

301

1032

2063

33903900

33903912

0106000

FUNDO IVUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ASSlsrÊNclA ALtBULAToRtAL E DE pRoNTo socoRRo
MANUTENÇÃo DA SEcRETARIA MUNIcIPAL DE SAUDE

Outros Serviços de TeÍceiros - Pessoa Jurídica

Locação de Bens Máquinas e Equipamento

Saude-Recursos Proprios

LicitaÇão I N' 05/2017 - Pregão - lei 10520 de 17 .Ol .2002

ÍtPo sALDo DtsPoNivE r___f_ SALDO ANTERIOR --_-f
Grooal | 21 r 389 11 

|

,o.o^ urr.)l3ro_f
133 8t;9 l tl

HtsróRrco I
REFERENTE A coNTRATAÇÀo DE EITIPRESA PARA PRESTAR sÉRVIÇoS DE-LocAÇÃo DE VEiCULoS, PARA ATENDER AS DENTANOAS DO FUNDO I]L SAUI)I
DESTE [,lUNIciPIo coNFoRME ATA oE REGISTRo oE PREÇo N" o1 E PREGÁO PRESENCIAL 05/2017 SRP

Item 
I 
Especificação

1 LocAÇÃo DE vEiculo lpovAN cApAcIDADÊ [,liNrMA i5 pASSAcErRos

LJnid

,1Ês

Qtde

12 000

Unitário

6 4ô0 00

Total

77 420 00

Data 1710512017

Autorizo o empênho dessa despesa Essa despesâ foi empenhadâ em cÍédito próprio

FRANC ISCO

SÉCRETARIO E

Alo
{Jlil@

LUIZA MARIA SÂI.ES SOUZA

SETOR DE EMPENHO Mat.1140

77.520,00

Contabrls - Gesláo Púb|ca / /

t
CONTRATO/ANO

23 t 2417

SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

Mat.2'12



ESTADO DE SERGIPE
M UNICÍPIO OE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO
coNTRATO No O23/2077

PROCEDTMENTO LfCtÍAÍóRIO: Pregão Presencial O5/2017, Ara de
Registro de Preços A1/2017
OBJETO: locação de veículos, para atender às demandas do l Lrndo
Municipal de Saúde, a ser realizada neste Municipio de Areia Eranca.
CONTRÂTADA: Guilherme Viagens e Turismo Ltda.
VALOR: R$ -17.52O,OO (setenta e sete mil, quinhentos e vinte rears).
VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data dc sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucesstvos perrodos,
até o,rmrte de 60 (sessenta) meses.
CLASSIFICAçÂO ORçAMENTARIA:
Unidade Gestora: 19.32
Proleto Atividade: 10.301. 1032.2063
Natureza da Despesa: 3390.39.00
Fonte de Recurso: 006
NOTÂ DE EI.IPENHO:

Areia Bíanca/SE, 17 de de 2017

FRAN PAIO

w,,
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE

Certificamos que será publicado no Diário Ofi-

cial do Município os Extratos dos Contratos 02312017 , decorrentes da Ata de

Registro de Preços 0112017 , para conhecimento de todos.

Areia Branca/SE, 17 de maio de 2017.

FRANCISCO PAIO
Gest

CERTIDÃO



EXTRATO

quaÍtâ-íeiÍâ, 17 de mâio de 20í7
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98
otÁRto oFrctAL Do

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

€STAOO DÉ SEÊG!PE
MIJI{ICiPIO D€ ÂREIA ARÂ CA
FUNDO MUNTCIPAL DE SÂUOÉ

EXTRÂÍO
conrR^Ío Íro o23l2or7

PRocEo!üEnÍo LtctÍ Íótror Pregão Pr6enciâl o5l2017, atà dê
Rêg.súo de P.eços 0l/2017
OlrEÍO: locação dê vêicú|o5, paía atendêr às dema.dàs do Fundo
Munrcip.t de sôúd€, a sêr rêaliz.dà neste Munrcipro tê aíêÉ Brancà
coraÍt t^o^: Guilheme viôgêns e Íurismo Ltdà.
VA!Oi: Rí ,,7.510,00 (*tentà e sete mrl, qurnhenlos e vrnte Íea.s)
vlcÉrlclÀr 12 (do.e) me5.5, \ontàdos à pón,Í dã d.(ã de suà
ôssinêtú.ô, podeodo ser !ro(o9ado, por iguais e swessivoe peÍíodos,
até o Irmrte d€ 60 (sessêntõ) meses.
CLÂSStFICÁçAO ORçAilENTARIA:
lnrdade Ge§tora: 19.32
Prolero anvidade: 10.30!.1032.206.,
tlôturc.a da Despesa: 1390.39.00
Fonte d€ Re.u6o: 00ó
XOÍA OC EI'PETIHO:

areia Brancô/5E, 17 de maro de 2017,

fRÁNCTSCO IO5É SAMPAIO
Cê{oÍ .,. ÊMS

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca

Praça Juviniano Freiíe de OliveiÍa CEP: 49.580{00
TELEFONE: (79)3288-1502
EMAIL:

DIARIO OFICIAL DO MUNICiPIO


