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         PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

CONTRATO Nº 001/2020 
CONVÊNIO Nº 007/SDC-GEA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA- PMP, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
34.925.22/0001-37, doravante denominada CONTRATANTE, 

e do outro lado, a EMPRESA P. FONSECA DE FARIAS- ME, 
inscrita no CNPJ sob nº 07.056.556/0001-49, e em face do 
resultado obtido no Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2019, 

Processo nº 09082019/01-PMP, Convênio nº 007/2019-
SDC/GEA, resolvem celebrar o presente instrumento, 
mediante os termos e condições a seguir: 
 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
2.1. O objeto do presente contrato consiste na AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA. Fundamento Lei Complementar 
nº 123/2006 e alterações, subsidiariamente a Lei nº 

8.666/93, bem como, portarias, instruções normativas, 
resoluções e regulamentos referentes ao objeto da 
contratação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
O valor global para a referida contratação, ora contratada é 

de R$ 344.306,46 (trezentos e quarenta e quatro mil, 
trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos). 
 

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
O crédito destinado a efetivação da despesa, objeto do 
presente Contrato, ocorrerá a conta de recursos previstos 

no orçamento da Secretaria Municipal de Administração. 
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste 
Convênio, neste ato fixados em R$ 360.665,78(trezentos e 

sessenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta 
e oito centavos), sendo empenho inicialmente R$ 
43.188,97(quarenta e três cento e oitenta e oito reais e 

noventa e sete centavos) para o valor da primeira parcela 
que serão alocados de acordo com o cronograma de 
desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a 

seguinte classificação orçamentária: 
I – R$ 360.665,78 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos 
e sessenta e cinco reais e setenta centavos), relativos ao 

presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no 
orçamento de CONCEDENTE, assegurado pela Nota de 
Empenho nº 2019NE0097, vinculada ao Programa de 

Trabalho nº 1421011545100352588160000 – Cooperação 
Financeira para os Municípios, à conta de recursos 
oriundos do tesouro Estadual, Fonte de Recurso 101, 

Natureza da Despesa 334041.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
A contratação presente terá vigência de 12 (doze) meses, 

contados da data de sua assinatura, não cabendo 
prorrogação. 
Assim, por estarem as partes ajustadas, rubricam e assim 

o presente Instrumento Contratual, 02 (duas) vias de igual 
teor e forma. 

Pracuúba/AP, 13 de janeiro de 2020. 

 
 
 

 
 

Belize Conceição Costa Ramos 

Prefeita do Município de Pracuúba 
CONTRATANTE 

 

 

 
P. FONSECA DE FARIAS-ME 

CNPJ. 07.056.556/0001-49 

CONTRATADA 
 


