PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPX 16.444.804/0001-10

Sobradinho/BA, em 05 de março de 2018.

Circular Interno n° 029/2018

Ao setor de contrato,

Prezados (as)

Visando atender as necessidades do Município de Sobradinho, solicito que seja realizado
contrato com o saldo restante das Atas de Registro de Preços 019/2017 e 020/2017,

oriundas do Pregão Presencial SRP N° 010/2017, firmadas com as empresas AMOÊDO

SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME E ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME, para a aquisição de ar condicionado, com vigência até 31/12/2018.

Os recursos destinados à execução do referido fornecimento será oriundo da seguinte
dotação orçamentária:

ORÇAMENTO: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.023 - Gestão das Ações do Fundo de Saúde
2.025 - Gestão do Prog. de Atenção Básica

ELEMENTO: 4.4.9.0.52-Equipamentos e Material Permanente
FONTE:

02 e 14

ORÇAMENTO: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE:
2.031 - Reforma, manutenção e equipamentos de unidades escolares
ELEMENTO: 4.4.9.0.52- Equipamentos e Material Permanente
FONTE:

01,04, 15 e 19

ORÇAMENTO: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE:
2.030 - Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social
2.060 - Proteção Social Especial

ELEMENTO:
FONTE:

2.053 - Gestão do Programa Bolsa Família-IGD-BF

4.4.9.0.52- Equipamentos e Material Permanente
29
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Mary Selma de Almeida Costa Rocha
Secretaria de Fazenda e Administração
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IMPRIMIR! t I

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

04612101/0001-74

Razão Social:

alditec comercio e serviços ltda

Endereço:

est da muriçoca 06 v. marisa qdoi lto3 / sao marcos /
SALVADOR / BA / 41250-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/02/2018 a 25/03/2018
Certificação Número: 2018022413022733214184

Informação obtida em 08/03/2018, às 16:19:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de. autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

O

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSIm^

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 08/03/2018 16:23

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Especial de Débitos Tributários
(Positiva com efeito de Negativa)
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Códig
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20180604897
RAZÃO SOCIAL

ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

O

CNPJ

056.432.659

04.6I2.I01/0D0I-74

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à
presente certidão Positiva o efeito de Negativa:
Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

600000.1282/17-7 - Inicial/PARCELAMENTO
600000.1344/17-2

600000.1341/17-3

-

Inicial/PARCELAMENTO

- Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da
Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 08/03/2018, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

O

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.612.101/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código

Tributário

Nacional

(CTN),

ou

objeto

de

decisão

judicial

que

determina

sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

O

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
.

Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas "a1 a'd1 do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:46:03 do dia 22/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2018.
Código de controle da certidão: 8E1D.E973.CBA9.342A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

O

1/1

08/03/2018

Certidão Negativa de Débitos

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 208.261/001-15
CNPJ: 04.612.101/0001-74

Contribuinte:

ALD1TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Endereço:

Estrada da Muriçoca, Nü 06
VILA MAR1SA QUADRA01 LOTE 03

SAO MARCOS
41.250-420

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quais-quer dívidas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 16:28:55 horas do dia 08/03/201£.
Válida até dia 06/06/2018.

Código de controle da certidão:

D9FA.B6F0.7E6C.6E6F.65B8.DF02.EFD3.D62F

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

http://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_cer1idao_negativa_form.asp
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPJ. 16.5444.804/0001-10

CONTRATO N.D 046/2018

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

ENTRE

SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO E A
EMPRESA ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAME, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, o município de Sobradinho - BA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à com sede Av. José Balbino de Souza, s/n, Bairro Centro, Sobradinho BA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n°
16.444.804/0001-10 .neste ato representado-por seu Prefeito, o , Sr. LUIZ VICENTE BERTI
TORRES SANJUAN, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n°. 005.550.575-93, portador da
Cédula de Identidade n°. 083.21461-53, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na
Promissão, n°. 20, Vila Santana, Município de Sobradinho, Estado da Bahia doravante designado
simplesmente de CONTRATANTE, e a firma ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ
N° 04.612.101/0001-74, com sede a estação da muriçoca, n° 06, Vila Marisa, Quadra 01, lote 03,

São Marcos, na cidade de Salvador-BA, neste ato representado por Sr. José Carlos Rocha Xavier,
CPF n° 614.812.035-68, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, tendo em vista a
homologação do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 010/2017, resolvem celebrar o presente
CONTRATO que será regido pelas disposições da Lei n° 8.666/93, 10.520/02, alterações
posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E LOCAL DE ENTREGA
Constitui objeto deste contrato a aquisição de Ar Condicionado para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Sobradinho-BA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este contrato, independentemente de transcrições, a proposta

da Contratada com os documentos que a compõem, e demais documentos apresentados no Pregão
Presencial SRP N° 010/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA ■ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O

As despesas com o objeto deste Contrato correrão á conta da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

ORÇAMENTO: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.023 - Gestão das Ações do Fundo de Saúde
2.025 - Gestão do Prog. de Atenção Básica

ELEMENTO: 4.4.9.0.52-Equipamentos e Material Permanente

FONTE:

02 e 14

ORÇAMENTO: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 2.031 - Reforma, manutenção e equipamentos de unidades escolares
ELEMENTO:
FONTE:

4.4.9.0.52- Equipamentos e Material Permanente
01,04, 15 e 19

ORÇAMENTO: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 2.030 - Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social
2.060 - Proteção Social Especial

ELEMENTO:
FONTE:

2.053 - Gestão do Programa Bolsa Família-IGD-BF
4.4.9.0.52- Equipamentos e Material Permanente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DÊ SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO/
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

REAJUSTAMENTO

/

CORREÇÃO

MONETÁRIA

E

Pelo fornecimento abaixo especificado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, os seguintes
preços unitários:

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

MARCA

QTD

PHILCO

10

Ar condicionado: split 12000 BTUS, frio,
02

O

eco turbo,
filtragem.

bivolt,

com

controle e tripla

VALOR

VALOR

UNIT.

TOTAL

R$

R$

1.510,00

15.100,00

O valor global deste Contrato é de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais

prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora
contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do
disposto no Art. 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos

os custos e despesas de qualquer natureza, notadamente os relativos a transporte e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O faturamento deverá ser apresentado pelo Contratado através de Nota

Fiscal/Fatura, em duas vias, com os requisitos de lei, no local de entrega do material, no prazo
estabelecido no Pregão Presencial SRP N° 010/2017.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será mensal, até o 5o dia do mês subsequente ao

Fornecimento, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente executado.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na fatura ou recusa pela Prefeitura

o

na aceitação do

material fornecido, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada
tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de
pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades

contratuais, nem implicará em aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas das guias de

recolhimento dos encargos sociais devidos (INSS e FGTS), em relação ao mês anterior ao da

emissão da fatura relativos ao fornecimento ocorrido.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste

Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO
4.1 - A vigência será até 31 de Dezembro de 2018 contados a partir da Assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto contratado será recebido em até dois dias após a ordem de

fornecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DÊ SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer fornecimento
em desacordo com as especificações da licitação, da proposta da Contratada e as disposições deste
Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
O fornecimento será
CONTRATANTE.

fiscalizada

por

Comissão

ou

servidor especialmente

designada

pela

CLÁUSULA SÉTIMA - MULTAS E SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução

do contrato, sujeitará o contratado 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 do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa a que se refere este item não impede que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUARTO - Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções

o

previstas no "caput" desta Cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de
cinco dias úteis, podendo haver cumulação das demais sanções com a multa.

PARÁGRAFO QUINTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a

natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.

CLÁUSULA OITAVA - INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Declarada a rescisão deste Contrato, com fundamento nos incisos I a XII

do art. 78, da Lei n° 8666/93, o Contratado que laborar em culpa, perderá, em favor da
CONTRATANTE, a garantia de execução prestada e seus reforços, podendo, ainda, a
CONTRATANTE promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou judicial,
através de processo de execução e neste ultimo caso o presente Contrato servirá de título exeeyjivo
extra judicial.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Contrato reger-se-á, ainda, pelas seguintes disposições gerais:

a) O Contratado responderá por todos os danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por(si,

seus empregados ou prepostos, quando da execução deste Contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

b) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

c) O Contratado obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

d) Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de direito público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria

geral dos contratos e as disposições de direito privado.

e) O Contratado responderá por todos os danos decorrentes de paralisações no fornecimento, salvo
na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do Contratado, apurado na forma
da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE, no prazo de 48 horas da ocorrência,

o

ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

f) Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento , a CONTRATANTE poderá optar por uma
das seguintes alternativas:

•

•

promover a rescisão contratual ,com as conseqüências previstas no art. 80, da lei n° 8666/93,
respondendo o Contratado com as perdas e danos decorrentes da rescisão;
exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao período
total do atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.

g) A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos, no
Diário Oficial do Estado, no prazo de lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Os Contratantes elegem o foro da Cidade de SOBRADINHO, Estado da Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou questões

oriundas do presente Contrato.

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

o

Sobradinho-BA, 08 de março de 2018.
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BAHIA -19 de Março de 2018 - Segunda-feira

EXTRATO DE CONTRATO 041/2018

Proa Adm. sob o n°. 030/2018, destinado ao processamento da Adesão n°. 001/2018 a Ata de Registro
de Preços n°. 002/2018 do FNDE, oriundo do resultado do Pregão Eletrônico n°. 010/2017, Proc. Adm.
23034.002238/2016-53, promovido pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE). CONTRATANTE: Município de Sobradinho/BA. CONTRATADA: ERGO-MOBILI INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ASSINATURA: 09/03/2018. OBJETO: aquisição de Mobiliários
Escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, em atendimento às
entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. VALOR
GLOBAL: RS 66.260,00 (sessenta e seis mil e duzentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: até 09/03/2019.
EXTRATO DE CONTRATO 042/2018
Contrato n° 042/2018. Proc. Adm. n°. 103/2017. PP (SRP) n° 051/2017. CONTRATANTE: Município de

Sobradinho/BA. CONTRATADA: JOSÉ HUMBERTO ALVES NUNES - ME. ASSINATURA: 07/03/2018.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios destinados à utilização na Secretaria Municipal de Educação
do Município de Sobradinho. VALOR GLOBAL: R$ 362.550,45 (trezentos e sessenta e dois mil,

quinhentos e cinqüenta reais e quarenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: até 31/12/2018.

EXTRATO DE CONTRATO 043/2018
Contrato n° 043/2018. Proc. Adm. n°. 103/2017. PP (SRP) n° 051/2017. CONTRATANTE: Município de
Sobradinho/BA. CONTRATADA: J GONÇALVES DA SILVA FILHO ALIMENTOS - ME. ASSINATURA:
07/03/2018. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios destinados à utilização na Secretaria Municipal
de Educação do Município de Sobradinho. VALOR GLOBAL: R$ 362.550,45 (trezentos e sessenta e dois
mil, quinhentos e cinqüenta reais e quarenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: até 31/12/2018.
EXTRATO DE CONTRATO 044/2018

Contrato n° 044/2018. Proc. Adm. n°. 103/2017. PP (SRP) n° 051/2017. CONTRATANTE: Município de

O

Sobradinho/BA. CONTRATADA: BAHIA ILUMI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP. ASSINATURA:
07/03/2018. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios destinados à utilização na Secretaria Municipal
de Educação do Município de Sobradinho. VALOR GLOBAL: R$ 56.812,50 (cinqüenta e seis mil,
oitocentos e doze reais e cinqüenta centavos). VIGÊNCIA: até 31/12/2018.

rEXJRATO DE CONTRATO 045/20187

Contrato n° 045/2018. Proc. Adm. n°7 Õ16/2017. PP (SRP) n° 010/2017. CONTRATANTE: Município de

Sobradinho/BA. CONTRATADA:L AMOÉDOjSAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS^ LTDA .ME:

ASSINATURA: 08/03/2018. OBJETO: aquisição de Ar Condicionado para atender as necessidades das

Secretarias Municipais de Sobradinho-BA. VALOR GLOBAL: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: até 31/12/2018.

[EXTRATOLDACONTRATO 046/2018 •)

Contrato n° 046/2018. Proc. Adm. n°. 016/20177 PP (SRP) nò 010/2017..CONTRATANTE: Município de

Sobradinho/BA. CONTRATADAr^ÀLDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-WE.J1 ASSINATURA:
08/03/2018. OBJETO: aquisição de Ar Condicionado para atender as necessidades das Secretarias
Municipais de Sobradinho-BA. VALOR GLOBAL: R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais). VIGÊNCIA: até
31/12/2018.

Este documento esto disponibilizado no site wwimpublieocoes.org/prn_sobradinho

LTtipVCllSCL Oficial
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