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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

CONTRATO N" 007/2018

ADESAO N° 002/2018

TÈRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
município de JACARAÚ. ESTADO DA PARAÍBA, E A
EMPRESA: COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME, TENDO POR OBJETIVO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, DESTINADO Ã MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACARAÚ.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como Contratante, O Município de Jacaraú,
pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Augusto Luna, n° 45, Centro, Jacaraú-
PB, inscrita no CNPJ sob n" 08.947.699/0001-03. neste ato representado na forma legal pelo seu
Prefeito Constitucional. ELIAS COS TA PAULINO LUCAS, residente e domiciliado na Rua São
João, rf 95 - Centro de Jacaraú-Pb. inscrito no CPF n° 021.996.804-79 e portador da Célula de
Identidade -RG n° 10.162.196-9 SSP/R.I e de outro lado. como CONTRATADO, e assim
denominado no presente instrumento, a Empresa: COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME, com sede na Rua; Lauro Torres, \f 50, Tambauzinho. Cidade: João Pessoa-PB,
CEP: 58.042.030; inscrita no CNPJ sob o n" 02.914.690/0001-10, representada neste ato pelo
Senhor Keinner Maux Dias. Portador do CPF n°: 517.809.764-53.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL:

I. I - O presente reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:

a) Lei Federal n.° 8.666/93, e suas alterações posteriores
b) Lei Federal N° 10.520, de 17 de Julho de 2002.
c) Decreto Federai n.° 3.555/2000;
d) Decreto n." 5.450/2005;
e) Lei Complementar n." 123/2006 e 147/2014; e
f) Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANrFIROS-
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2.1 - As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
02.020 - Secretaria de Administração.
04.122.0002.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Geral.
02.040 - Secretaria de Saúde - FMS

10.301.1030.2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde - FMS
02.050 - Secretaria de Educação
12.122.1005.1050 - Manutenção da Secretaria de Educação
02.080 - Secretaria de Finanças e Planejamento
04.123.1001.2032 - Manut. das Atividades de Admin. Financeira
3.3.90.39.99. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.2 - O pagamento será efetuado pelos Recursos Próprios da Prefeitura Municipal de Jacaraú-FB.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS:

3.1 - Aplicam-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os
documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram,
expressamente, ter pleno conhecimento.
3.1.1- Edital de Pregão Eletrônico-SRP n", 06/2017 - PROCESSO N". 2017/025716

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO DO CONTRTAO:

4.1 - Constitui objeto da avença o Sistema de Registro de preços para Contratação de empresa
especializada em locação de impressoras, destinado à manutenção das atividades da Prefeitura
Municipal de Jacaraú, conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

Locação de Impressora
Multifuncional Colorida Laser;

Franquia Mensal de 3.ÜÜÜ
impressões, por equipamento:
Especificação mínima;
Impressora multifuncional

(impressão, cópia, scanner);
Interfaces: USB 2.0 ou superior,
Eihemet 10/100 ou superior
impressão colorida;

Digitalização colorida e mono;

UND I QTD

.980,00660.00 23.760,00
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Tipo de Papel: A4 | 1 I | |
Ciclo Mensal: 40.000

Impressão

Velocidade de impressão: 24
ppm em papel A4;
Resolução de impressão:
I.200x600dpi;
Capacidade emrada: 250 folhas;
Capacidade Alimentar Manual:
50 folhas;

Impressão Duplex: Automático
Copiadora
Cópias por minuto: 24 com em
papel A4;
Resolução da cópia: 600x600 dpi
Scanner

Resolução Padrão: 1.200x600 dpi
Tamanho do vidro do Scanner:
A4

Alimentar Automático de
Documentos: 35 folhas
Função "Digitaliza para":
Arquivo, imagem, USB, pasta em
rede.

23.760,00

4.2 - No preço finai do produto compreende todas as despesas referentes ao objeto contratado e
mao de obra para a entrega do item ofertado, bem como todas as demais despesas incidentes
sobre o mesmo, tais como impostos, tarifas, taxas, fretes.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL:

5.1 - 0 valor do presente contrato é de R$ 23.760,00 (Vinte e três mil, setecenlos e sessenta
reais), que corresponde ao fornecimento dos produtos/serviços relacionados na Cláusula Quarta
referente ao Lote 3 item I do Pregão Eletrônico n° 06/2017. gerenciado pela SEMOB- Prefeitura
Municipal de João Pessoa-PB.
5.2 - O preço ofertado entende-se CIF. posto em João Pessoa/PB. livres de quaisquer ônus, taxas
ó.j - ü valor contratual poderá variar para maior ou menor até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor mictal do Contrato, de acordo com o § 1° do Ail. 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores. *
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DE CONTRATO;

6.1 - o prazo de entrega dos produtos licitados será imediato, no prazo máximo 15 (quinze dias
corridos, a contar da emissão da Nota de Empenho correspondente a cada ordem de compra
parcelada.
6.1.1 - O objeto do presente Pregão deverá ser entregue na secretaria solicitanie da Prefeitura
Municipal de Jacaraú. conforme as suas necessidades, em dia e em horário de expediente normal.

6.2 - O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia 31/12/2018. O prazo
constante nesta cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de
observado o Art. 57 da Lei Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATADA:

7.1 - Caberá à licitante vencedora;

7.1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega
de produto, tais como: a) salários; b) seguros de acidente; c) taxas, impostos e contribuições; d)
indenizações; e) vales-refeição; í) vales-transporte: e g) outras que por ventura venham a ser4
criadas e exigidas pelo Governo;
7.1.2 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às
normas disciplinares da Prefeitura de Jacaraii;
7.1.3 - respeitar as normas e procedimentos de controle c acesso às dependências da Prefeitura de
Jacaraú

7.1.4 - responder pelos danos causados diretamente as secretarias ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Hscalização;
7.1.5 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da
Prefeitura de Jacaraú, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
entrega do produto;
7.1.6 - Entregar os produtos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir
da data de assinatura do contrato/empenho. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a
empresa contratada à penalidade de multa.
7.1.7 - Encarrega-se da entrega do item adquirido, arcando com qualquer custo advindo do
transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao procedimento de entrega.
7.1.8 - No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal válido
correspondente ao fornecimento.
7.1.9 - Comunicar a Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessário:
7.1.10 - Justificar, no caso do descumprimento do prazo citado no item anterior ou paralisação do
fornecimento, por escrito, em ate 24 horas contadas da entrega frustrada;
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE jACARAÜ

7.1. 1 1 - Comunicar ao CONfRATANIE, por escrito, se verificar condições que possam
prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita execução deste
contrato, bem como atraso ou paralisação do fornecimento apresentando razões justiflcadoras, as
quais serão objeto de análise, que poderão ser ou não aceitas pelo Contratante:
7.1.12 - Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformidade com o previsto no
procedimento licitatório.
7.1. 1 3j Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além de todas as
condições de habilitação c qualificação exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;
7.1.14 - Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os recursos utilizados para
custeio deste contrato;
7.1.15 -1 razer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das respectivas certidões de
natureza fiscal;

7.1.16 - Nos casos de recusa do produto que estiver em desacordo com as especificações ou que
apresentarem defeitos de fabricação ou imperfeições, a contratada terá prazo de 48 (quarenta e oito)

.  paraprovidenciar a sua substituição, contados a pailir da comunicação escrita, feita pela Administração,
sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO;

8.1- O pagamento será mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues
apos a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebimento, mediante apresentação
de Nota Fiscal, confenda e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias após a apresentação da Nota Fiscal.
8.1.1 - Os preços serão fi.xos e irreajustáveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigência deste
contraio, salvo os casos previstos no Art. 65. parágrafos 5" e 6" da Lei 8.666/93. de fomta a ser mantido
o Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.
8.2 - Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentadosjuntamente com as Faturas e
Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS e com a Fazenda
Municipal do domicílio do proponente, devidamente atualizada;
8.3-0 não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustacão do pagamento que só será
processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atraso de
pagamento;

dos débitos, o valora ser pago se manterão fixo e irreajustável nos moldes do
PLANO DE ESFABILIZAÇÀO ECONÔMICA em vigor no país, salvo os casos previstos no An 65
paragrafo 5 e 6" da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA NOVA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ATESTO DO
PRODUTO;

9.1- O objeto da presente licitação será recebido:
9.1.1^ - Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações.
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9.1,2- Detmitivamente,em até 02 (dois) dias.
9.2 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em
desacordo com a proposta, fora de especificação, incompletos ou com sinais de deterioração, após
a notificação por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o
pagamento, até que sanada a situação,
9.3 - Os itens objeto do presente pregão deverão ser entregues no prazo estipulado neste Edital, a
contar da emissão da Nota de Empenho correspondente a cada Ordem de Compra parcelada.
9.4 - Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa que compreenderá verificação do
produto de acordo com as especificações técnicas descritas neste Edital, sendo posteriormente
aferida à conformidade e atestada por escrito a sua entrega.
9.5 - O produto será inteiramente recusado pela Administração nas seguintes condições:
9.5.1- Caso tenha sido entregue com as especificações técnicas diferentes das contidas neste
Edital, seus anexos ou da proposta.
9.6 - Nos casos de recusa dos produtos que não atenda às especificações, o licitante vencedor terá
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para providenciar a sua substituição, contados a partir da
comunicação escrita, feita pela Comissão de Recebimento, sob pena de ser considerada em atraso
quanto à obrigação contratual.
9.8- O objeto da ATA DE REGIS TRO DE PI^EÇOS será recebido provisória e definitivamente,
em parcelas, mediante pedidos e notas de empenho, através de atestados passados pelo setor
responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRTATANTE:

KXl -Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representames/prepostos e empregados da
CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da secretaria solicilante, desde que
devidamente identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;
10.2 -Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;
10.3-Comuriicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;
10.4 - Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
10.5 -Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
10.6 - fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
10.7 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA cm até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura
do Material e/ou serviços;
10.8 -Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;
10.9- Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES:

II.I • Aos fornecedores/contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os
objetivos da licitação, serão aplicadas, nos termos do Decreto Municipal n° 7.364/11, as seguintes
sanções:
1 - Advertência;
ll-Multa;
a) 0,3 % {três décimos por cento) por dia. até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou
serviço mão realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o conseqüente
cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.
III - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior,

§ rO valor da multa aplicada, nos lermos do inciso II. será descontado do valor da garantia prestada,
retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do
efetivo recolhimento.
§ 2® A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos
constantes no Decreto Municipal n°. 7.364, de 04 de outubro de 201!.
§ 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia
útil subseqüente ao do encerrainenio do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
§ 4® A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública
pelos seguintes prazos;

I- 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o
fornecedor/contratado tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
II-12 (doze) meses, nos casos dc:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento
de bens.

III-24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia
comunicação à Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração
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Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo.
§ _S° Será declarado inidôneo. licando impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:
I - não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos incisos do parágrafo
anterior, ou
II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude
de ato ilícito praticado.
§ 6° Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
parado cename, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município por prazo nfio superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Sistema de
Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
1 1.2- A aplicação das sanções administrativas previstas no § 6° e nos incisos I a III do caput do
art. 25 do. Decreto n° 7.364/1 1 são de competência dos ordenadores de despesa das
Secretarias/Órgãos e entidades públicas.
Parágrafo Único. A sanção prevista no inciso IV do capiii do art. 25 é de competência exclusiva
do (a) Secretário (a) Mun icipal.
1 1.3-A autoridade que aplicar as sanções estabelecidas no § 6° e nos incisos III e IV do caput áo
art. 25 do Decreto n° 7.364/1 1 determinará a publicação do extrato de sua decisão no Diário
Oficial do Estado ou no Diário Oficial do Município, o qual deverá conter:
I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - nome e CPF de todos os sócios;
III -sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento;
IV- órgão ou entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V- número do processo; e
VI- data da publicação.
1 1.4- Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores ■ CRF da Prefeitura Municipal de
Jacaraú - PB e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°.
8.666/93.

1 1.5- Caracterizar-se-á formal recusa á contratação, podendo a CONTRATADA, a seu exclusivo
Juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem
interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições editalícias para fornecimento
do objeto licitado ou então cancelar o item as seguintes hipóteses:
11.5.1-Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da CONTRATADA sem que a
licitante vencedora tenha retirado c assinado o instrumento contratual.
11.5.2-Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a
execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido
solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.
1 1.6-Além das penalidades cíveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n°. 8.666/93 prevê
ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:
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Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realiza»;âo de C|ualquer ato de procedimento lícitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. e multa.
Art. 96 • Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de
bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I - elevando arbitrariamente os preços;
li - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III- entregando uma mercadoria por outra;
IV-alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V- tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou à execução do contrato;
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÂO E RESCISÃO DO
CONTRATO:

12.1 - A inexecuçâo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
tios ailigos 77
a 80 da Lei no 8.666/93.

I2.I.I - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.2 - A rescisão do contrato poderá ser:
12.2.1 -determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
'ictante vencedora com a
antecedência mínima de 05 (cinco) dias; ou
12.2.2 -amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que
haja conveniência para a Secretaria de Administração; ou
12.2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria,
123- A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 - À Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender em qualquer tempo, o
fornecimento prestado pela Contratada, mediante o pagamento único e exclusivo das
quantidades já solicitadas.
13.2 - Os casos omissos neste Contrato, serão aplicadas as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO:

14.1 - O presente instrumento será publicado, devendo a CONTRATANTE, no prazo legal,
providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 6l'
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

Parágrafo Único, da Lei Federal n,° 8.666/93, ludo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais
efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

15.1 - Fica eleito o foro da Cidade de Joiío Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, com expressa renúncia
de qualquer um outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
execução deste contrato.

15.2 - E por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma e para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas abaixo
arroladas.

JACARAÚ, 01 de Fevereiro de 2018

ELIAS COSTÂT^LINO LUCAS
PRFrFirn/ CONTRATANTE

COPY Lll ^DA - ME

CONTRAmOD'

TESTEMUNHAS

RGN.®
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

EXTRATO DO CONTRATO

Jacaraú, 01 de Fevereiro de 2018

ADESAO N® 002/2018.

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS,
DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACARAÜ.

CONTRATO N®: 007/2018

CONTRATADO: COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 02.914,690/0001-10

VIGÊNCIA: 31/12/2018
TOTAL: R$ 23,760,00 {vinte e três mil, setecentos e sessenta reais).

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2018;
02,020 - Secretaria de Administração,
04,122,0002.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Geral,
02,040 - Secretaria de Saúde - FMS
10,301,1030,2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde - FMS
02,050 - Secretaria de Educação
12.122,1005.1050 - Manutenção da Secretaria de Educação
02,080 - Secretaria de Finanças e Planejamento
04,123.1001,2032 - Manut, das Atividades de Admin. Financeira
3.3.90.39,99, - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

EXTRATO 00 CONTRATO

Jacarsú. 01 de Fevereiro de 2018

ADESAON» 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS
DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACARAÚ.

CONTRATO N": 007/2018

CONTRATADO: COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
CNP.I: 02.9U.690/0001-10

VIGÊNCIA 31/12/2016
TOTAL R$ 23.760.00 (vinie e tré» mil. setecentos e eeseente reais).

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 2018:
02.020-Secretaria de Administração.
04.122.0002.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Geral.
02.040 -Secretaria de Saúde - fms
10.301.1030.2009- Manutenção da Secretaria de Saúde-FMS
02.080 - Secretaria de Educação
12.122.1005.1050- Manulen^o da Secretaria de Educação
02.080 - Secretaria de Finanças e Planejamento
04.123.1001.2032 - Manut. das Atividades de Admin Financeira
3.3.90.39.99. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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