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Igaci

Contratos

SÚMULA DE CONTRATO Nº. 25/2020/CPL

DAS PARTES: MUNICÍPIO DE IGACI – CNPJ Nº 12.228.375/0001-92 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – CNPJ Nº 30.114.585/0001-31 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE – CNPJ Nº 11.297.443/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
– CNPJ Nº 14.875.912/0001-11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA, inscrita no CNPJ 12.228.375/0001-92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PESCA, MEIO AMBIENTE E DEFESA SOCIAL, inscrita no CNPJ 12.228.375/0001-92 - COMECIAL
DE PEÇAS E TATORES LTDA – ME - CNPJ sob n.º 09.290.746/0001-51. OBJETO: futura e eventual
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
veículos leves, pesados, motocicletas, máquinas e implementos agrícolas que compõem a frota do Município
de Igaci. DA DATA: 03/04/2020. DO PRAZO: 12 meses. DO VALOR: R$ 507.965,67. DOS RECURSOS:
Funcional programática: 20.122.0010.2063 - projeto/atividade: manutenção das atividades da secretaria de
agricultura pesca, meio ambiente e defesa civil - funcional programática: 12.361.0005.4005 projeto/atividade: manutenção da secretaria municipal de educação - funcional programática:
12.361.0005.4013 -projeto/atividade: manutenção das atividades com recursos – quota salario educação –
QSE funcional programática: 12.361.0005.4027 - projeto/atividade: manutenção do fundo de
desenvolvimento do ensino fundamental – FUNDEB 40% - funcional programática: 12.361.0005.4045 projeto/atividade: manutenção do ensino fundamental e infantil (r. PRECATORIO – FUNDEF) -funcional
programática: 10.301.0006.6005 -projeto/atividade: bloco de atencao basica – PAB fixo -funcional
programática: 10.301.0006.6006 -projeto/atividade: fundo municipal de saude – FUS - funcional
programática: 10.301.0006.6014 - projeto/atividade: bloco mac – manutenção das ações e média e alta
complexidade - funcional programática: 08.122.0007.8001 - projeto/atividade: gestão das ações da secretaria
municipal de assistencia social - funcional programática: 08.125.0007.8003 - projeto/atividade: gestao das
ações do conselho tutelar -funcional programática: 08.241.0007.8020 -projeto/atividade: bloco de
financiamento de protecao social basica. - funcional programática: 08.244.0007.8026 - projeto/atividade:
bloco de financiamento da gestão do programa bolsa familia e cad.unico. apoio a org. da gestao. -funcional
programática: 08.244.0007.8029 -projeto/atividade: gestão das ações do fundo municipal de assistencia social
-natureza da despesa: 33.90.30 – material de consumo-natureza da despesa: 33.90.30 – material de consumo
- (r. precatorio – FUNDEF) -natureza da despesa: 33.90.39 – outros servicos de terceiros – pessoa jurídica natureza da despesa: 33.90.39 – outros servicos de terceiros – pessoa juridica - (r. precatorio – fundef) recursos financeiros: outras fontes de recursos.. DOS SIGNATÁRIOS: OLIVEIRO TORRES PIANCÓ,
HELENA TORRES DE LIMA PIANCÓ, FELIPE MENEZES ALBUQUERQUE, ADRIANA DE
ALMEIDA NUNES TORRES, DACIVONE XAVIER DE SOUZA, ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA P/CONTRATANTE – MÁRCIO ROBERTO SANTOS ARAÚJO – P/CONTRATADA.
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