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CONTRATO  N 20210812-PE,02612021-1. 
PROC. ADM N 12112021  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA G. REIS. 

Por este instruireiito particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO/MA 
inscrita no CNP..; sob o n° 06.157.846.0001-16, atraves da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. neste ate representada pela Secreterio Municipal de Administraçao, Sr, José 
Ronaldo Morais Franco, portador da Cédula de Identidade r." 4220038 DGPC-GO e do CPF n' 
343.706.09377, i seguir denorninada CONTRATANTE, e a empresa G. REIS, situada na Rua 
Sergipe, n'' 1020. Mercadinho Imeeratriz - MA inscrita no CNR.I sob o ri° 10.673,146/0001-51. 
neste ato representado pelo Sr. Geiço Reis, portador da Cédula de Identidade rf 0364373720062 
SESCDPC C:Pr-  n' 424.634.833-34, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam 
tirmar o preserite Contrata, nos tennos da Lei rt' 8,666/93, assim como pelas clausulas a sequir 
expresses- 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. 0 presente ,.;eritrato tem por objeto a aguisicao de motor  bombes,  painéis e peças de interesse 
da Preteitord Municipal de Amarante do  Maranhao.  pare atender as necessidades da 
Secretaria MiJnioloal de Administraçâo 

CLAUSULA SEGUNDA - DA vIricuLAçÃo DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL: 

2.1.. Este contrato  tern  como amparo legal a licitaçáo na modalidade Pregao Eletrônico n' 026/202! 
e fege-se p1ase..sposições expressas na Lei n" 8,666,;93 e suas alterações posteriores 
sujeltando-F.e aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente. es principies  
teem  gera dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços  ea  
empresa vt:,...c.,clora passe a integrar este contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL 

3.1, Pero tma cortratado, a Contratante pagara a Contratada o valor global de R$ 94.309.00 
(noventa e quatro mil trezentos e nove mois). 

: • , i 
i ITEM j DESCRIÇA0 j UNID QUART'  

UNITÁR
PREÇO
IO I TOTAL 

7 MOTOE.:..)MBA SUBNIEP'.:A 4"' 1(..,N1 
und 

 
1 R$1.920,00  I 22c.,v . 5 4. t  . — - — 

! MOTf"JE( AiErk StiBMERSA 4'1 , i 
1 

; . 56 ;  it'd I •':' ,,  .,,,co  ::, ,5C.,,/ 7".2"J.'" i RS 2.400.0 ' 

; MOTOBOMDA A :SOBNIERSA 4' I ; 57 . 1 i , .$ 3.b00,00 , 2./,-)V  Lind  
3 '6°°  ();'' 

t -;''',,,JPA i:.“ 
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1 58  
' 
1 59  

' 60 

61 

62 ... . 

63 

64 

65 
I-- I. 66 

E-mail  mr..rmr2.i_sIPAnma9,11Lnla.go,,,,tir 

IMOTOBOMBA SIJBMERSA 4" ' , 
1 5.0CV 410V 
I MOTOBOMBA SUBMERSA 4" 

/ x 17,5CA, 410,,  
; MOTOBOMBA-SUB. 6" 5CV 380V 

und 

unci 

und 

1 

1 

httprtpmarjc,qov.br  

R$4.690,00 R  
, R$5.219.00 P5521900  

R$ 6.270,004 R$ 6:270 a 

R$ 7.530,00 Rs 7.530,00  , 
_ 

1 

1 

1 

1 

1 

, 

2 

1MOTO1VWBA SUB, 6" 7,5 A 3.0CV 
] 380V .,_.. 
1MOTOBOMBA SUB. 6" 12CV 380V ., _ 

MOIC.IBOMBA SUB. 6 16CV 380V 

und 
... 

und 

und 

R$ *9.560,00 L 

R$ 10..900,001 

R$ 1 179 00 

R$ 1.300,00 

4 
' PAINW I rw:  COMANDO  3CV 220V 
.  PAINEL  DE  GOMANDO  5,0 A 7,5CV÷  
. 380V ---- 

unit 

und 

R$ 

R$---al 78-6X , PANEL 7r.  COMANDO  12CV 380V und  1 RS 1,780,00 

I, 67 4" 16 EST. 5CV _BOMBEADOR unci_..— 2  R$ 1.420,00 F4' .  2.840,00.; 
i 69 BOlutPFADOR 4' 16 EST 7,5CV und 1 1 R$ 1.497,00 74-$ 

1 69 ; BOMBEADOR 4' 19 EST. 1,5CV und 1 R$ 955,00 1 RS 955,007  

, 70 BOMBEADOR 4" 16 EST, 3,00V und 1 R$1,060,00 .! 951.068,00 

71 ' BOMBEADOR 23 EST. 
INOXIDAVEL 

und 1 RS 1.410,00 951.410.00, 
72   TUBO  CEO EDUTOR 1,1/4" und 32 R$ 94,00 7 93-i:009,00 

1 73 
; TUBO GEO EDUTOR 1.1/2' und r 32 1 R$ 145,00 ::$ 4.640,00 

: TUBO GEO EDUTOR 'Z' und 32 ! R5188.00 4. ,S7.116,00 - 1 74 
1 75 

76 
i 

' TUBO GA:.0 EDUTOR 2.1/2" und 1- 32 21._ RS 288,00 '-'S 9 216,00 , 
, LUVA GALVANIZADA 1 V. " und 40 I S f*O ': 95600.00  
LUVA GALVANIZADA 1 4' 1 . und 40 1 77 1 18,0: R$ 95720,00.   i  

79 I LUVA GALVANIZADA 2" _I und 4_,_, 
---40 

40 R$ 28.0,: ,-.$ 1 12000T 
79 I LUVA GALVANIZADA 2 412" -1  und ! , i R$ 60,0„: i , R$' ,' 400.00 , 

TOTAL 
:RS , 
94309,00 .... , _.. _  

CLAUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇA0 ORÇAMEN  (ARIA  E FiNANCEiRA DOS 
RECURSOS. 

4.1. As desoesas decortentes da presente licitaçáo conered por conta dos recursos es-1A%; 
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal do  Air  aralte do MaranhacIMA, ciassificade 
conforme abaixo especificado: 

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 
Dotação Orçamentária: 04122.0052.2-022 - Manutenção d Secretaria de Administraca-o, 
Elemento de Despesa: 3.3,90,30.00 - Material de Consumo, 

• 

• 



Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av Doputado  La  riocquc.,122h . Coitro. 

CEP, 65923-000 CNPJ M.157.846,0001 -16 
• --luprasillamarante,roagov,br  / rittps7114,/,'3rnararde.ma,gov.br  

Em caso d rrogação contratual ou atteraçao dos respectivos creditos orçamentanos, as 
despesas cicorientes da presenie lieitaçtio c-:orrerzio por conta dos recursos específiccs 
consioradol; orçamento vigente, davi(jarne,nte dassikadas em termo de aditamento 
contrato. 

CLÁUSULA QUIN - DA VIGENCIA• 

5 1, 0 pre.!cf nec na data de sua assinatura e [era vAencia ate 31 de Dezembro 
de 2021. 

5.2. A vigência 'os contratos rogidos pelo  art,  57, caput, da Lei 8,666, de 1993, pode ultrapassar 
exercicto h!ionceiro  ern  que calebrados, desde que as despesas a eie5 referentes seiarn 
integralmente erripenhadas ate 31 de dezembro, permitindo-se, assim sua inscrição em 
restos a paqar, conforme ORIENTAÇÃO NORMATIVA N° 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA 
UNI/3,0„ 

CLAUSULA SEXTA -- DA FORMA DE EXECUÇÃO: 

6.1, recebimento do objeto ora licitado dar-se-a de acordo com o  ad.  73, II, "a7 e "b" da  Lo  n' 
8,6669:1. 

6,2. 0 recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por cornissâo ou semdo• 
dE,Isignadt) cota Seç.retario Municir.iat de Administracao, e fará a verficaç.i.d da sua 
conformidade  Corr  a proposta apresentada, e ainda quanta a qualidade. assiduidade, 
pontu.aiidadi-,,  e quantidades solicitadas rio ordem de fornecrrentoiserviços.. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 

paf..3afw...no  sera  efetuado no prazo de ate 30 (trintaj nos, apos a assinatura  co  'termo de 
Recebrilerto  Definitive,  desde que nao haja fator impeditivo provocado peta CONTRATADA, 
trtediante a aprese.ntaçao de Nota Fiscalifatura, acompanhada da respectiva Ordernde 
Ser»ws e riss certid(jes de regUlaridado fiscal: Prova de rei,•;ularidade relativa a Segurdade 
S,cia 1 INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo  cc  Serviço, FGTS (Ceridao de 
RegLi tricade do FGTS, emitda nela Caixa Econômica Federai, diretarrienta na conta ouc o 
tornecerioi lipie•5entar no ato da contratação, para o que oportunidade, ititc,itrnar  
Lorne  oc F.ano e  Tillman)  da agencia e conta corrento onde devera ocorrer ov'édito. nae 
sendo pomiitidas alterações futures sem a anuência das partes interessaoas 

7 1.1  Banc;.'  Brasil; 

7, 1,2 Agenr;o: 0554-1; 

Conta: 52.968-0; 

vedada ewPrt,ssaniente a reatizaçao de cobrança de forma diversa daestipulada neste 
Contratu especial a wbrança bancária. mediante bo to ou rneS7r0 ci protesto de titwr,..,. 
sob r:*;•11 aplicaçao das sancries previstas neste In'..7tr7..tnento e indenizaçáo peiotz aano 
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Prefeitura Municipal de  Amaranth  do  Maranhao  - MA 
Av, Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.84610001-16 
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7.3. A latura nao aprovada pela Pre(e.itura Municipal de Arnarante  co  Maranhao/MA  sera  devolvida 
oontratada nara as necessarias correções,  corn  as informações que motivaram sua rejelçac. 

contafido-.5e o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

7,4 PE.!ra u-,,iern de fornecimento, a contratada devera emitir nota fiscallatura correspondente 
a mesma. 

75. Nenhum :-).aTrrento  sera  efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre  am  situaoão 
irrogulat pc,rirte a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta clausula. 

7,6 NO haver-8 aistinção entre condições de pagamento para empresas txasileiras e e.strangeiras. 

CLAUSULA OITAVA -- DA RECOMPOSIÇÃO DO EOUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO 

8.1 Ocorrendo desequilíbrio econornico-financeira do contrato, a Administração poderá 
restabelec:nr a relação pactuada, nos termos do  art  65, inciso  It,  alinea d. da Lei n" 8.666f93. 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado„ 

CLAUSUL A NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

centrilpd.4 fica obrigada aceitar, nas mesmas condiçães contratuais. os acrescirros 
esse:, sobre as quantidades, de ate 25% ievinte e cinco por  cent;))  do valor inicia; 

atualizado do contrato, 

CLAUSULA DÉCIMA - DA ATUALIZAÇA0 MONETÁRIA EM DECORRENCIA DE ATRASO DE 
PAGAMENTO 

10,1, 0 não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste 
rictrarnerilo ressalvado o contido no item 7,3 da cláusula setima. ensejara a atualização  dc  
respectivo valor pelo IGP-M - índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação  Get'  
Vargas utiiiiando-se a seguinte formula! 

rJI 
VA -  X INF.,. onde: 

INI 

V.A ,n Valor Atualizado 
VDI = 
INI = na data inicial 
INF =l iPMIFGV na data final 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-  DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS- 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado ia Rooque, 1229, Centro. 

CEP. 65923-000 -  CNN.  06 157.846/0001-16 
E rnrt mprrarm  .qpy  trr I  it  tp,I.;:;ilittli :ialiaTaritejla upy.br 

11.1. Os preços ‘,:onttalados manter-soão inalterados polo potiodo de vigencia do presente 
contrato ,oirnititia a revisão no caso de desegullibrio da equação econtimico-fMancerra ínicia 
deMe 

11..1,1, pregos  co  ratados que solrerem revisão  net)  Ultrapassarão aos preços 
prIt'cados: no mercado, mantendo-so  3 diferença percentual aparada entre o valor 
:)nuinalmente constante da proposta e aquele vigenle no mercado á época da 
loatora do contrato, 

11,1„2 Stotio considerados compativers  corn  os de mercado os preços contratados  qt.*  
fr,rom iguais ou inferiores a media daqueles apurados  pet()  setor competente desta 
Pf efettura municipal.  

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

12. 0 .corOratc poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as 
cievidas Itoolfioativas. A referida alleracao, caso haja.  sera  realizada atraves de termo de 

CLAUSULA DECtMA TERCEIRA —DA FISCALIZAÇÃO: 

13,1, A contrmarte vidinara uma pessoa de seu proposto para exercer as atividades de fiscalizaçiie 
da rqc !rr.laritr dos produtos. 

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

14.1 A CONTRATADA se obriga a: 

14 1.1 Forneoer o otOto cortforme especificaçbes do Termo de Referenda e de sua 
proponta.  GOP,:  os recursos necessários ao perfeito cumprimento das clausulas 
ocintratuais; 

14.1,2 Rep.jiar cordetr:  remover, substiluir as suas expensas o total ou em parte, no 
orazo reax.5m0 de 24.irs (vinte e quatro) noras prorrogavel por iguais e sucessivos 
pertorot; cum apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se 
verificarernvicios, defeilosou ncorreçaes resultantes da entrega. 

14.1,2 Arcar r::dre a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
cauzados pela ação ou emrssão de seus empregados, trobolhadoros, propostos ou 
mpresoor antes. dolosa ou e.ulposarnente a adnoristraçao cio a tercerw 

14 1.4 4resio  oar  a Contratanle, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentooOo o Urge° para a entrega dos produtos. os quais devem estar devidamente 
idei:titioodos por meio de crachá: 

' Or 

1AMARANTE 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 
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14 1,5 Respctalriar-se  pot  todas as obrigações trahalhistas, sociais, providericiarias. 
Ent:Mantis e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimptência não 
transfere responsabilidade a Administração; 

14.1 6 instruir seus empregados quanta a necessidade de acatar as orientações da 
Administra0o, inclusive quanto ao cumprimento das NOTMaS Internas quando for a 
case. 

14,1,7 Relator a Administração toda e qualquer irregularidade verific na decorrer da 
entrega dos produtos/serviços' 

14. t.6 Reanaii: abtirzar-se pelos vicros e  (Janos  decorrentesdo objeto, de acordo com os  
anger: 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consurnidor (Lei n' 8,07 /1990).: 

14,2_ A CONTRATANTE se obriga a: 

14,2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer. os produtoa 
de acordo com as determinações do Termo de Referência: 

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

14,22. Exc;c. o acompanhamento e a fiscalização  dc  forrieciment. por scrvtdor 
especialmente designado, anotando em registro procho as fa/has detectadas. 
indicando dia, mês e ano, bem Como o nome dos empregados eventualmerte 
envulvidos, e encaminhando os apontamentos autordado competente para as 
providências cabíveis, 

14.2,4, Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imnertergees no curse 
do fornecimento, fixando prazo para a sua correção, 

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

14.2.6 Zerar cara  ace  durante toda a vigência do contrato  worn  maarraa$, tro 
compaAididade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições 
de  nab  I'Iação e qualificação exigidas na licitação. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

A (ur,trazG [era logai: do picic;: c\Nliratirltc, 
independentemente de interposição judicial ou extraiudicial, em conformidade com o  art.  55, 
inciso IX, da er n" 6,666193 e suas alterações nos casos previstos aos artigos 77, 75 e 79 da 
referida ler 

CLAUSULA DECIMA  SEX  TA - DAS PENALIDADES. 



Prefoitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
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b. Pula iriexecuon tutai ou parcial do objeto do proscrito contrato, a Administração da entidaoe 
contratante poder, garantida a previa defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções: 

I - Advertência, que acra aplicada por mero de notiftraação via ohm, mediante contra-recitio do 
representaate lagal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que 
ainpai !iciairita apresente ;ustificativas para o atrase, que  so sera°  aceitas mediante crivo ;17.3 
Arimitastraçãca 

- 0,5% (cinco décimos por canto) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho  ern  caso de atraso na 
execução rio objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias Após o décimo quinto dia e a 
critério da Adaarastraçao, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objelo, de tnruci configurar-, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida, sem projuizo da rescisão unilateral da avença; 

Ill - 5% (cinco por canto) sobre o valor da Nota de Empenho,  ern  caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias alias. Após o decimo quinto dia útil e a oritéro da Administração, poderá ocorrer 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese. inexecuoão parcial ou total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

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

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

16,2„ Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato. de,xar 
de entregar ou apresentar documentação talsa. ensejar o retardamento da execução  cc  
obleto. nau rri-i::ver a proposta:  falhar ou fraudar ria execoção do c.ontrata  au  Lioal.ir,t!(.. 
equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidianeo ou cometer fraude fiscal.. 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e,  sera  descredenciado no 
Sistema de Cadastramento deste Municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo 
das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Pregos e das demais cominações 

16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta clausula poderão ser aplicadas 
juntamente  corn  as dos incises "II" e  "HI",  facultada a defesa previa do interessado, no  
respective  processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

16,4, Se a  irritate  for de valor superior ao valor da garantia prestada.  Went  da perda desta. 
respondera empresa Contratada pela sua diferença. a quai  sera  descereada dos 
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

16,5. As panalidadas serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, a licitante devera ser descrederle ;.3Oo 
por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais commaaoes  
lag  a a 
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CLAUSULA DE CIMA SÉTIMA - DOS ILiCITOS PENAIS' 

17,1. As infrações parais tipificadas na Lei  O's  8.666/93 e suas alterações posteriores sert:o cojet.-: 
de  precis :ciai  !la  forma legalmente pry/isle, sem prEuizo das demais corriaçti.es 
apcave s. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 

18+1, A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, sere realizada atraves de 
protocolo. 

18.1,1 . Nenherna outra forma  sera  considerado corno prove de entrega de docornentas. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS: 

19.1. Os casos omissos  sera()  resolvidos as luzes da Lei n' 8.66593  wet  suas alterações 
posteriores. e dos princípios gerais de direito. 

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO 

70.1  Ern  corforrnidece  corn  o Artigo 61, Paragratc Urica, da Lei n 8.686:1?2 e allera4-Aes 
posteriores. publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos tse  
hoover), sera  efetuada na imprensa oficial, ate o 5 (quinto)  die  Útil do  ma's  seguinte ao de sua 
assinatura. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

21.1. Fida eleito o foro da CorriJfca de Amarante do  Maranhao  - MA. pare dirimir quasquer duvidas 
oriundas da , lterpretagão deste contrato  corn  exclusac de ualquer autro por MaiS 
privilegiado  quo  seja. 

E. par estarem lustos e contratados, as partes assinam o presente instrumento wittsatual, 
doe foi impresso  ern  03 (tres)  vies  de igual teor, na presença de duas testemunhas para que  swam  
seus legais e jur1di0is efeitos. 

Amarante do Maranhã A. 12 de Agosto de 2021, 

Prefeitura Municipal de rnara'nte do MaranhaotMA 
Secretaria Mt.1(11C1  al  de AdiniiliStria 

Sr. Jose Ronaldo de Morais Franco 
RG  if  4220058 DC.iPC-GO 
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Testemun 

Nome: 

442jea Nome: 

• 

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

CEP: 65923-000 - CNN: 06.157.846/0001-16 
E-mail comprasamarante,ma.gov..br https /filttpVarnarante.rna.00v.br  

CPF N° 343.706,093-72 
Contratante 

\k\a4ttb 14.if 1\!(\04t 
G. REIS 

CNPJ rtc' 10.673,14610001-51 
Sr, Geko Reis 

RG ri° 0364373720082 SESCDPC 
CPF ria 424,534,833-34 

Contratada 

4  

cpF. r  „ ac,73 i/g...93,5  20 

CPF a 39. pctetql-3.13 

• 

Pagulii 9 de 



Al*  

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

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16  
E-mail:  comprasamaranteAhotmail.com   

EXTRATO DE CONTRATO N° 20210812-PE-026/2021-1. CONTRATO DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA G. REIS. 

OBJETO: aquisição de motor bombas. painéis e peças de interesse da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Administração. BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 026/2021 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$ 94.309,00 (noventa e quatro mil 
trezentos e nove reais).. VIGÊNCIA: 0 presente contrato iniciar-se-6 na data de sua 
assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0204- Secretaria de Administração Dotação Orçamentária: 04.122.0052.2-022—
Manutenção da Secretaria de Administração; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 — 
Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Sr. José Ronaldo Morais Franco— Secretária 
Municipal de Administração, pela Contratante e o Sr. Gelço Reis — Representante Legal, 
pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 12 de Agosto de 2021. 

Amarante do Maranhão (MA), em 12 de Agosto de 2021. 

Sr José Rohatdo Morais Franco 
Secretário Municipal de Administração 

PFZFFFITUPA DE 

ANIARAIITE 
UM NOVO TEM 
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RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - N°022/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico n° 022/2021, tendo como objeto a Contratação de 
empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet e 
manutenção da rede para suprir as necessidades das diversas 
Secretarias Municipais de Amarante do  Maranhao  MA, saiu como 
vencedora da licitação supracitada, a empresa: VIANET 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME. inscrito no CNPJ  le  
25.531.086/0001-84, vencedora de todos os itens, com proposta 
apresentada no valor total de R$ 290.100.00 (duzentos e noventa 
mil e cem Iva's). Considerando que o critério de julgamento foi por 
Menor Preço por item. 0 Pregoeiro informa ainda, que os autos do 
Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados a  

iii
artir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de 
-pediente da Prefeitura Municipal  dc  Amarante do  Maranhao  - 
A. ou poderão ser consultados por meio digital pela internet, 

através do nosso endereço eletrônico no  site:  
littps:littp://amarantema.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS: 
littps:/, www.portaldecomprasnubl icas.co  in.  br/. Amarante do 
Maranhão - MA, em 12 de Agosto de 2021. Clebio Cardoso 
Pinheiro Pregoeiro Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO N° 20210812-PE-026/2021-1. 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA G. 
REIS. OBJETO: aquisição de motor bombas. painéis e peças de 
interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. 
BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n° 026/2021 e rege-se pelas 
disposições expressas na Lei n° 8.666 93 e suas alterações 
posterims e sujeitando-se aos preceitos de direito público e 
aplicando-se. supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

4110.:ir n tr  at  os 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 pagarti 
Contratada o valor global de R$ 94.309,00 (noventa e quatro mil 
trezentos e nove reais).. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-
se-á na data de sua assinatura e terá vigência ate 31 de Dezembro de 
2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0204- Secretaria de 
Administração Dotação Orçamentária: 04.122.0052.2-022-
Manutenção da Secretaria de Administração; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: 
Sr. José Ronaldo Morais Franco- Secretaria Municipal de 
Administração, pela Contratante e o Sr. Gelço Reis - Representante 
Legal, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 12 de Agosto 
de 2021. Amarante do  Maranhao  (MA). em 12 de Agosto de 2021. 
Sr. Jose Ronaldo Morais Franco Secretário Municipal de 
Administração 

EXTRATO DE CONTRATO N" 20210812-PE-026/2021-2. 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA G. 

QUINTA FEIRA 12 DE AGOSTO DE 2021 D.O.E.A.M - TERCEIROS 04 PÁGINAS 

TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

REIS. OBJETO: prestação de serviços de manutenção de motor 
bombas e painéis de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante 
do  Maranhao,  para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Administração. BASE LEGAL: Este contrato tem corno amparo 
legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 026/2021 e 
rege-se pelas disposições expressas na Lei  re  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  
pagan)  à Contratada o valor global de R$ 97.241,62 (noventa e sete 
mil duzentos e quarenta e reais e sessenta e dois centavos). 
VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-6 na data de sua 
assinatura e terá vigência ate 31 de Dezembro de 2021. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 0204- Secretaria de Administração 
Dotação Orçamentária: 04.122.0052.2-022- Manutenção da 
Secretaria de Administração; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 
SIGNA'FARIOS: Sr. José Ronaldo  Morals  Franco- Secretária 
Municipal de Administragtio. pela Contratante e o Sr. Gelço Reis - 
Representante Legal, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 
12  dc  Agosto de 2021. Amarante do  Maranhao  (MA), em 12 de 
Agosto de 2021. Sr. Jose Ronaldo Morais Franco Secretario 
Municipal de Administração 

EXTRATO DE CONTRATO N° 20210812-PE-027/2021. 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO AIARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA DIFÉ 
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA. OBJETO: 
aquisição de  peps  para equipamentos  medicos  - hospitalares e 
cadeiras odontologicas, de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde de Amarante do Maranhão/MA, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Administração. BASE LEGAL: Este 
contrato tem como amparo legal a licitação tia modalidade Pregão 
Eletrônico  if  027/2021 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  dc  pregos da empresa vencedora passa a 
integrar este contrato. VALOR GLOBAL: Pelo objeto ora 
contratado, a Contratante pagará a Contratada o valor global de R$ 
1.015.541,00 (um milhão quinze mil quinhentos e quarenta e um 
reais).. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua 
assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
-  FMS;  Dotação Orçamentaria: 10.301.1316.2-161 - 
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Sr.  
Wesley  Santos Garcia- Secretário Municipal de Saúde, pela 
Contratante e o Sr. Arcelino Siqueira Britto Sobrinho - 
Representante Legal, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 
12 de Agosto de 2021. Amarante do Maranhão (MA), em 12 de 
Agosto de 2021. Sr.  Wesley  Santos Garcia Secretário Municipal 
de Saúde 

EXTRATO DE CONTRATO N" 20210812-PE-028/2021. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHAO/MA, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art  2°, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de Marco de 2017 
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