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ESTADO DE GOIÁS 

MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

Rua Goiás, nº 563, Centro – Buriti Alegre – Goiás, CEP 75.660-000 

CNPJ nº: 14.667.287/0001-12 - Fone: (064) 3444-9908 

 

 

 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2020 

Modalidade de Licitação Pregão Presencial nº 003/2020. 

Processo Administrativo 03109/2020 

Fundamentação Art. 61, § único, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

Objetos 

Objetivando as aquisições de 01 (um) Parque infantil colorido com estrutura 

principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 

20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado 

cor itaúba contendo: 02 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico 

reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 01 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas 

em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 01 Balanço fixado a torre, 

com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; 01 

Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 

800mm estrutura em aço tubular galvanizado; 01 Tobogã 2 curvas com ângulo 

de 90º diâmetro 750mm de polietileno roto moldado cor colorido; 01 Rampa de 

escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno roto 

moldado com parede dupla cor colorido; 01 Escorregador duplo com dimensão 

de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de 

deslizamento de 390mm e de largura em polietileno roto moldado cor colorido; 

01 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, 

seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno 

roto moldado, cor colorido; 01 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 

750mm em polietileno roto moldado cor colorido; 01 Passarela curvada 

(côncava) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de 

madeira plástica cor itaúba; 01 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 

1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno roto moldado 

parede dupla cor colorido; 01 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em 

polietileno roto moldado parede dupla cor colorido; 01 Kit jogo da velha com 9 

cilindros em polietileno roto moldado coloridos com desenhos internos de X e 

O com diâmetro 165mm x 210mm de altura, e o outro 01 (um) Parque infantil 

colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mm 

x 110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e 

Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 01 Plataforma, tipo MP, com 4 

colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 01 Escada com 5 

degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de 

largura em polietileno roto moldado parede dupla cor colorido; 01 Escorregador 

ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura; 01 

Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 

800mm estrutura em aço tubular galvanizado; 01 Guarda corpo dimensão 

870mm x 770mm em polietileno roto moldado parede dupla cor colorido; 01 

Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão 

aproximado de 1600mm de comprimento.  Conforme especificações constantes 

do Termo de Referência – Anexo I, do Edital, e as especificações nas propostas 

apresentadas pelas as licitantes e a ata da sessão pública do pregão. 

Promitente Contratante 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BURITI 

ALEGRE-GO, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.667.287/0001-12, com sede na 

Rua Goiás nº 563, Centro, CEP, nº 75.660-000, Buriti Alegre, Estado de Goiás. 

Promitente Fornecedor 

FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME, pessoa jurídica, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº 11.896.810/0001-94, sediada na Avenida Castelo 

Branco, Qd. 51, Lt. 09, n° 1.772, Setor Coimbra, CEP nº 74.530-010, Goiânia – 

Goiás 

Itens Contratados 01 e 02 

Valor do contrato nº 

009/2020 
R$ 22.890,00 (vinte e dois mil oitocentos e noventa reais) 
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Dotação Orçamentária 

07 – Fundo Municipal de Assistência Social 

07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social 

07.01.08 - Assistência Social 

07.01.08.122.0838.1.075 - Obras, Instalações e Equipamentos Assistência Social Geral 

0381 – 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes 

Fonte de Recurso: 129 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 

Período de Vigência 

O prazo de vigência do presente se inicia em 02/10/2020 a 31/12/2020, podendo 

ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, nos termos 

do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

Forma de Pagamento 

Será efetuado o pagamento à vista, contado a partir da entrega e recebimento 

definitivo dos itens do objeto, na proporção dos equipamentos efetivamente 

entregues montados/instalados, segundo as autorizações expedidas pela 

CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 

atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada 

e da Ordem de Compra emitida 

Data da assinatura 02/10/2020. 

 

A Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Buriti Alegre , 

Estado de Goiás, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, bem assim a Lei Orgânica do Município, 

DECLARA em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei Federal 8.666/93, que o extrato do 

contrato, do pregão presencial, foi publicado no placar de avisos do Fundo Municipal de Assistência Social, no 

local de costume, bem como publicado no site do Município e no portal dos municípios junto a AGM, para 

ciência a todos interessados, no que determina a lei. 

 

 Por ser verdade, firmo o presente. 

 

   Buriti Alegre - Goiás, 02 de outubro de 2020. 

 

 

ANALICE MARTINS CUSTÓDIO 

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 


