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Prefeitura  Municipal de Amarante do Maranhao - MA  
Av. Deputado  La Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
E-mail: col compras@amarante.ma.qov.br  

CONTRATO  N° 20210728-PE-025/2021. 
PROC. ADM. N° 120/2021  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA ADTR SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. 

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA 
inscrita no CNPJ sob o 06.157.846/0001-16, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, representado neste ato polo Secretário Municipal de Administração, o Sr. José 
Ronaldo Morais Franco, portador do RG 4220038 e do CPF n° 343.706.093-72 a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a empresa ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., situada na Praga 
Alfredo Teixeira 01,Cohab Anil II São Luis-MA, inscrita no CNPJ sob o no .17.422.433/0001-38, 
neste ato representado pelo Luiz Orlando Alves dos Santos. ,portador da Cédula de Identidade n° 
39620861 SSP/MA do CPF n° .020.432.223-50, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e 
justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, assim como pelas cláusulas a 
seguir expressas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no serviço de 
locação de  Software  Sistema de Contabilidade Pública Integrado a Hospedagem de Dados 
para o Portal. para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do 
Município de Amarante do Maranhão-MA. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL: 

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 025/2021 
e rege-se peias disposições expressas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da 
empresa vencedora passa a integrar este contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL: 

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 42.000,00 
(Quarenta e dois mil reais). 

ITEM DESCRIÇÃO  UN ID  QUANT UNITAR
PREÇO
IO TOTAL 

Contratação de empresa 
especializada no serviço de locação 
de  Software  Sistema de Contabilidade 

hi  
"I' 12 

R$ts  
3.500,00 

R$ 
42.000,00 

Pública Integrado a Hospedagem de 
Dados para o Portal 

Valor total R$ R$  
42.000,00 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16  
E-mail: col  comprasfomarante.ma.dov.br  

CLAUSULA QUARTA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DOS 
RECURSOS: 
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, classificada 
conforme abaixo especificado: 

0205_ Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentaria 
Dotação orçamentária: 04.123.0054.2-034 - Manutenção da Secretaria de Faz. e Gestão 
Orçamentária 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica. 

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as 
despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de 
contrato. 

CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA: 

5.1. 0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses. 

5.2. 0 prazo de vigência do presente instrumento de contrato poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração até sessenta meses, na forma do artigo 57, inciso  It  da Lei Federal n'. 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA — DA FORMA DE EXECUÇÃO: 

61, 0 recebimento do objeto ora licitado dar-se-a de acordo com o  art.  73, II, "a" e 'V da Lei n° 
8.666/93. 

6.2. 0 recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-6 por comissão ou servidor 
designado pela Secretaria Municipal de Administração, que fará a verificação da sua 
conformidade  corn  a proposta apresentada, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, 
pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços. 

CLAUSULA SÉTIMA DO PAGAMENTO: 

7.1. 0 pagamento  sera  efetuado pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) primeiros 
dias úteis do mês subsequente. mediante apresentação do documento hábil que comprove a 
entrega dos serviços, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva 
Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e a Divide Ativa da 
União). ou outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da CONTRATADA e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida 
pela Caixa Económica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, para o que 
devera, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente 
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onde deverá ocorrer o credito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das 

partes interessadas 

7. 1.1 Banco: do Brasil 

7. 1.2 Agência: 4249-8 

7. 1.3 Conta: Corrente 57267-5 

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Contrato,  ern  especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, 
sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos 
decorrentes. 

7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA será devolvida 
contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada devera emitir nota fiscal/fatura correspondente 
a mesma. 

7.5. Nenhum pagamento  sera  efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação 
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7,1 desta cláusula. 

7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. 

CLAUSULA OITAVA — DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO: 

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuada, nos termos do  art.  65, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 

CLAUSULA NONA— DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES: 

9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por canto) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

CLAUSULA DECIMA — DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE 
PAGAMENTO: 

10.1, 0 não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste 
instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do 
respectivo valor pelo IGP-M indice Geral de Pregos de Mercado, da Fundação Getúlio 
Vargas. utilizando-se a seguinte formula- 

VDI 
VA=  X INF, onde: 

INI 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16  
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VA = Valor Atualizado  
VD'  = Valor Inicial 
INI = ISP-MIFGV na data inicial 
INF = IGRM/FGV na data final 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente 
contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial 
deste instrumento. 

11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos pregos 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da 
assinatura do contrato 

11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que 
forem iguais ou inferiores á media daqueles apurados pelo setor competente desta 
Prefettura Municipal. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

12.1. 0 contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as 
devidas justificativas. A referida alteração, caso haja,  sera  realizada através de termo de 
aditamento. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAÇÃO: 

13,1, A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização 
da qualidade dos produtos. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

14.1, A CONTRATADA se obriga a: 

14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta. com  os recursos necessários ao perfeito cumprimento das clausulas 
contratuais. 

14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos 
períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega; 
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14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros; 

14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá; 

14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração; 

14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o 
caso; 

14.1.7 Relatar 6 Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
entrega dos produtos/serviços; 

14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

14.2, A CONTRATANTE se obriga a: 

14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos 
de acordo com as determinações do Termo de Referência; 

14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
do fornecimento, fixando prazo para a sua correção; 

14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

14.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av, Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16  
E-mail: col  compras@amarante.ma.gov.br  

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, 
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o  art,  55, 
inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da 
referida lei. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA— DAS PENALIDADES: 

16.1. Pala inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade 
contratante poderá. garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções: 

I Advertência, que  sera  aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 
empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 
Administração; 

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na 
execução do objeto. limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o decimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

Ill - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia  OW  e a critério da Administração, poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do 
objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida, 

V 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 

16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execução do contrato ou documentos 
equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no 
Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominagões legais. 

16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicada 
juntamente com as dos incisos "II" e "Ill", facultada a defesa prévia do interessado. n 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
respondera a empresa Contratada pela sua diferença, a qual  sera  descontada dos 
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 



Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16  
E-mail: col  comorasAamarante.ma.gov.br  

16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado 
por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 
legais. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS ILICITOS PENAIS: 

17.1. As infrações penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto 
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada,  sera  realizada através de 
protocolo. 

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS: 

19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei n° 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, e dos princípios gerais de direito. 

CLAUSULA VIGÉSIMA — DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO 

20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se 
houver),  sera  efetuada na imprensa oficial, até o 5° (quinto) dia útil do mès seguinte ao de sua 
assinatura. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DO FORO: 

21,1 Fica eleito o foro da Comarca de Amarante do Maranhão - MA, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, 
que foi impresso em 03  (Vas)  vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam 
seus legais e jurídicos efeitos. 

Amarante do Maranhão/MA, 28 de julho de 2021. 

Prefeitura Municipal d Amarante do  Maranhao  — MA 
Sr. José Ronaldo Morais Franco 

CPF n° 343.706.093-72 
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Testemunhes: 

Nome: 

Nome: 

CPF O 346. fqq.,iin  

CPF n°  42! 1173933 o  

PPEFEITURA DE 

t:Mt4C1 vo tcutar, 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.84610001-16  
E-mail: col  comprasamarante.ma.dov.br  

Secretário Municipal de Administração 
CONTRATANTE 

ADTR 

ADTR s'a.vigos DE INFORMÁTICA LIDA 
CNPJ n° 17.421433/0001-38 

Sr, Luiz Orlando Alves dos Santos. 
CPF n° 020,432.223-50 

CONTRATADA 

E,RV1ÇOS DE 
T 

 
LTD 

1 -. 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16  
E-mail:  compras@amarante@hotmail.com  

EXTRATO DE CONTRATO N° 20210728-PE-025/2021. CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA . 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de locação de  Software  
Sistema de Contabilidade Pública Integrado a Hospedagem de Dados para o Portal. para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de 
Amarante do Maranhão-MA. para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração. BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n° 025/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público 
e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a 
integrar este contrato. VALOR GLOBAL: Pelo objeto ora contratado, a Contratante 
pagará à Contratada o valor global de R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais) 
VIGENCIA: 0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 
12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0205- Secretaria da Fazenda e Gestão 
Orçamentaria Dotação orçamentária: 04.123.0054.2-034 - Manutenção da Secretaria de 
Faz. e Gestão Orçamentária Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
terceiros pessoa juridica.; SIGNATÁRIOS: Sr. Jose Ronaldo Morais Franco— Secretária 
Municipal de Administração, pela Contratante e a Sr. Luiz Orlando Alves dos Santos a—
Representante Legal, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2021. 

Amarante do Maranhão (MA), em 28 de julho de 2021. 

Sr. José Rona11 o Morais Franco 
Secretário Municipal de Administração 
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RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP N°011/2021 

O Prefeito Municipal de Amarante do  Maranhao,  estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
informações constantes no termo de adjudicação da licitação na -- 
modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema  dc  Registro de Preços 
n° 011/2021 e de acordo com o que dispõe o artigo 43. inciso VI 
da Lei Federal n" 8.666'93 e suas alterações. resolve homologar o 
objeto do presente processo licitatorio as empresas: 
ADOVANDRO LUZ FRAPORTI inscrito no CNPJ n°  
07.554.943/0001-05, localizada na Estrada dos Imigrantes. n° 467, 
Lambari Encantado - RS, vencedora, com proposta apresentada 
no Valor total de R$ 16.333,76 (dezesseis mil trezentos e trinta e 
três reais e setenta e seis centavos), ANA PAUL% FARIAS 
MAIA, inscrita no CNPJ n" 40.651.591/0001-81, localizada na 
Rua Madalena Frota, n" 87 A. Novo Eixo - Manaus - AM, 

Akvencedora,  corn  proposta apresentada no valor total de R$ 
Wil.397,00 (oito mil trezentos e noventa e sete reais), 

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 
ME. inscrita no CNPJ n" 33.068.320/0001-32. localizada na Rua 
Graça Aranha, n" 875. Brcão 02, Sala A. Vargem Grande - 
Pinhais - PR, vencedora,  corn  proposta apresentada no valor total 
de RS 10.462,00 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais), 
D1FE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, 
inscrita no CNPJ n" 01.183.733/0001-71. localizada na Rua Rio 
de Janeiro, 364, SI I. Entroncamento - Imperatriz - MA, 
vencedora,  corn  proposta apresentada no valor total R$ 
106.537,00 (cento e seis mil quinhentos e trinta e sete reais), 
DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELL inscrita no CNPJ n" 
11.792.137/0001-42, localizada na Rua Dezesseis. 11" 13. Quadra 
504, Bairro Parque do Buriti - Imperatriz - MA, vencedora, com 
proposta apresentada no valor total de R$ 1.306,79 (um mil 
trezentos e seis reais e setenta e nove centavos), 
FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 
N1E, inscrita no CNPJ n" 05.118.766/0001-99, localizada na Rua 
Araras, n" 61, Recanto  Weekend- Ribeirao  ['ires- SP, Vencedor a, 
com proposta apresentada no valor total R$ 6.743.00 (seis mil 
setecentos e quarenta e três reais), GIGANTE PRODUTOS 

-  MEDICOS  EIRELI, inscrita no CNPJ n" 11.050.321/0001-17, 

410localizada na Rua Martins Pena, n" 63, Campos Eliseos -  Ribeirao  
Preto - SP. vencedora, com proposta apresentada no valor total de 
RS 49.780,00 (quarenta e nove mil setecentos e oitenta reais), 
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES - ME, inscrita no CNPJ n" 32.593.430/0001-
50, localizada na Av. Henrique Mansano, n'' 1595.  JD  Alpes - 
Londrina PR. vencedora,  corn  proposta apresentada no valor 
total de R$ 29.865,00 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e 
cinco reais), MAGNA MEDICA LTDA, inscrita, no CNPJ n" 
05.922.811/0001-63, localizada na  Rod.  João Paulo, n" 696, João 
Paulo - Florianópolis - SC, vencedora, com proposta apresentada 
no valor total de R$ 25.788,00 (vinte e cinco mil setecentos e 
oitenta e oito reais),  UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP, inscrita no CNPJ 
n" 30.557.253/0001.21, localizada na Avenida Europa. QD 56,  LT  
14, Jardim do Ipes II - Araguaina - TO. vencedora, com proposta 
apresentada no valor total de R$ 72.150,70 (setenta e dois mil 
cento e cinquenta reais e setenta centavos) e W" TEDESCO 
REFRIGERACAO - EPP, inscrita no CNPJ n" 
20.121.311/0001-16, localizada na Rua Vinte e Oito de Setembro, 
n" 635. Sala 01 e 03. Altos -  Belem  - PA. vencedora, com 
proposta apresentada no valor total  dc  R$ 21.670,00 (vinte e um 
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mil seiscentos e setenta reais). Considerando que o critério de 
julgamento foi por Menor Preço por item. Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao,  Estado do  Maranhao,  em 27 de Julho de 
2021. Vanderly Gomes Miranda Prefeito Municipal  

ENT RA TO DE  CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO N" 20210728-PE-025/2021. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
Si CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AM.ARANTE DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A 
EMPRESA ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de 
locação de  Software  Sistema de Contabilidade Pública Integrado a 
Hospedageni de Dados para o Portal. para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Administração do Município de 
Amarante do Maranhão-MA. para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração. BASE LEGAL: Este 
contrato  tern  corno amparo legal a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico o" 025.2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei 
IV 8.66693 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos 
preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a 
integrar este contrato. VALOR GLOBAL: Pelo objeto ora 
contratado, a Contratante pagará a Contratada o valor global de R$ 
42.000.00 (Quarenta e dois mil reais) VIGÊNCIA: O presente 
contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 
(doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0205- Secretaria 
da Fazenda e Gestão Orçamentaria Dotação orçamentária: 
04.123.0054.2-034 - Manutenção da Secretaria de Faz. e Gestão 
Orçamentaria Llemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços 
de terceiros pessoa jurídica.: SIGNATÁRIOS: Sr. José Ronaldo 
Morais Franco- Secretaria Municipal de Administração, pela 
Contratante e a Sr. Luiz Orlando Alves dos Santos a- Representante 
Legal, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 
2021. Amarante do  Maranhao  (MA), em 28 de julho de 2021. Sr. 
Jose Ronaldo Morais Franco Secretário Municipal de 
Administração 

,ATA DE REGISTRO DE PREÇO) 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 
20210728-PE-024/2021; Objeto: Registro de Pregos para eventual 
prestiiçáo de serviços de exames especializados (Raio-X, 
ultrasonografia, ('olposcopia, endoscopia e tomografia), com 
laudos, a  serail  realizados no Municipio de Amarante do  Maranhao  
- MA; VALOR TOTAL REGISTRADO: RS 1.474.872,00 (um 
milhão quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e setenta 
e dois reais). PARTES: Prefeitura Municipal de Amarante do 
MaratilidaMA através da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa SGS SERVICOS  MEDICOS  LTDA, Pregão Eletrônico  
it"  024/2021. FUNDAMENTACÁO LEGAL: Lei Federal n" 
10.520 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n" 018,•2021, 
no Dccreto Municipal n" 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, 
no que couberem, a Lei Federal n" 8.666/1993. a Lei Complementar 
n" 1232006 regulamentada pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e 
dentais normas pertinentes à espécie: PRAZO DE VALIDADE DA 
ATA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 
(doze) meses. contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA 
ASSINATURA: 28 de Julho de 2021. FORO: Fica eleito a Comarca 
de Amarante do Maranhao/MA. SIGNATÁRIOS: Sr.  Wesley  

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2', inc,so Ill, da I. ei n°424 de 28 de Março de 2017 
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