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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'
o3ô9.359.O4l2022. PROCESSO ÂDMINISTRATM
N.' 0369.359/2022. pREGÃo ELETRôNICo N.. ool/2022.
CONTRATANTE: FT]NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (FMASI DE SUCUPIRA DO RTACHÀO - MÀ iNSCritO NO

CNPJ n.' 14.696.46410001-99, neste ato representada pela
Secretária Municipal de Assistência Social a Sra- Marlette
Rlbelro de Sousa, inscrita no CPF n."
063.187.093.S0. CONTRATADÁ: M. R. DE CARVALHO LIMÂ"
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N."
17.325.854/0001-40, neste ato representada pela a Sra. MARIA
RAIMUNDA DE CARVALHO LIMA, inscrita no CPF n."
236.555.183-15. OBJETO: Contrataçào de empresa para
forneclnento de gêneros allDenticlos dlversoe, destlnado
as secretarias municipais de Sucuplra do Riacháo - MA,
para partlclpação exclusllã de mlcroerlpresa§, errtrpreaas
de pequeno poÍte e equiparadas. VALOR
CONTRATUAI": R$ 27.545,OO (vinte e sete rnil, quinhentos e
quarenta e cinco reais). VIGÊNCIÂ CONTRATUAL: O prazo
do contrato será até 3111212022, coÚrt início na data da
assÍnatura. FORMÂ DE PAGAMENTO: Os pagamentos serào
efetuados através de transferência eletrônica diretamente na
conta correrte do CONTRATADO na Tesouraria da
CONTRÂTÂNTE, conforme a execuÇào dos fomecimentos, em
até 05 (cinco) dias contados da data de emissão da dota fiscal
(DANFE), condiciouados a Ordern de Fornecimento
devidamente atestados pelo setor competente.
FUNDAMENTAÇÃO: Em conformidade corn os ditames da Lei
Federal n.' 8-666/93 e alterações posteriores. Sucupira do
Riacháo-MA, 05 de abril de 2022 - Marlene Ribeiro de Sousa -
Sesretária Municipal de Assistência Social.
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EXIRÂTO DE CONTRATO N.O 0369.359.05/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO N.A OOI 12Ú22

EXTRÁTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'
o369.359.O5/2022. PROCESSO ADMTNTSTRÂTrVO
N.' 0369.359/2022. PREGÀO ELETRÔNICO N." OO1/2022.
CONTRÂTÀNTEI PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRÂ
DO RIACHÂO - MÀ pessoa jurÍdica de direito púbUco, úscrita
no CNPJ n.'01.612-338/0001-67, através da SECRETARIA
MUNICIPÀL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pela
Secretária Municipal de Administração a Sra. Kláa'ta Marla
LlDa de Sousa, inscrita no CPF n-"
045.725.553-62. CONTRÂTADA: ELINE R. FERREIRA - ME,
pessoa jurídica de direito pr:ivado, inscrita no CNPJ n.'
13.977.367/0001-01, neste ato representada pela a Sra. ELINE
RIBEIRO FERREIRA, inscrita Ilo CPF n.o
842.998.603-06. OBJETO: Contrataçâo de e|rrpresa para
fotDeclmento de gôneros altÍrentíclos dlverEos, destlnado
as secretarias Bunlclpals de Sucuplra do Rlachão - MA,
para partlclpaçào excluslva de mlcroêmprêsas, empresaa
de pequeno porte e equlparadas. VÀLOR
CONTRAIIJAI: Rf, 81.762,60 (oitonta ê um mil, setecentos e
sessenta e dois reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA
CONTRATUAL: O prazo do contrato sêrá até 31112nO22, com
início na data da assilatura. FORMA DE PAGÂMENTOT Os
pagaEentos seráo efetuados através de transferêlcia eletrônica
diretamente na conta corrente do CONTRATADO na Tesouraria
da CONTRATÂNTE, conforme a execuçáo dos fomecimentos,
em até 05 (cinco) dias contados da data de emissão da nota
fiscal (DANFE), condicionados a Ordem de Fornecime[to
devidamênte atestados pelo setor competêntê.
FUNDAMENTAÇÃO: Em conformidade coEl os ditames da Lei
Federal n." 8.666/93 e alteraçôes posteriores. Sucupira do
Riachão-MÂ,05 de aàril de 2022 - Kléüa Maria Lima de Sousa
- Secretária Municipal de Administraçào.
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EXTRATO DE CONTRÂTO N.O 0369.359.06/2O22. PREGÃO
ELETRÔNICO N.O OO1T2O22

EXTRATO DE CONTRÂTO ADMINISTRATIVO N."
o3 69.359.O6/2 022. PROCESSO ADMTNTSTRATTVO
N." 0369.359/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N." OOI/2022.
CONTRÂTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA
DO RIACHÀO - MA, pessoa jurídica de direito público, inscúta
no CNPI n.'01.612.338/0OO1-67, àtravés da SECRETARIA
MUNICIPAI DE SAÚDE, neste ato representada pela Secretária
Municipal dê Saúde a Sra, Luara Lima Porto Carvalho,
inscrita no CPF n.'053.112.443-64. CONfRÁTADÂ: ELINE R.
FERREIRA - ME, pessoa juídica de direito privado, inscíta ro
CNPJ n.' 13.977.367/0001-01, neste ato representada pela a
Sra. ELINE RIBEIRO FERREIRA, inscrita no CPF n.'
842.998.603-06. OBJETOT CoEtrataçâo de cmpresa para
forneclmento de gêneros allmeüúclos dlverso§, destlnado
as secretarlas munlclpals d€ Sn6üplra do Rlacháo - MA,
para particlpaçáo excluslva de hicroompresas, e[rpnesas
de pequeno porte e equlparadas. VALOB'
CONTRATUAL: Rô 66.226,40 (sessenta e seis mil, duzêntos e
viDte e dols reais e oitenl-a centavos). VIGÊNCf A
CONTRATUAI: O prazo do contrato seú até 3111212022, çoÍ^
início na data da assinatura, FORMA DE PAGAMENTO: Os
pagamentos seráo efetuados através de transferência eletrôDica
diretamente na conta cor'r.ente do CONTRATADO na Tesouraúa
da CONTRATANTE, conforme a execuçáo dos fornecimentos,
em até 05 {cinco) dias contados da data de emissão da nota
fiscal (DANFE), coEdiciohados a Ordem de Fornecimento
devidamente atestados pelo setor competente.
FUNDAMENTAÇÃO| Em co[formidade com os ditames da Lei
Fedeial D-'8.666i93 e alterações posteriores. Sucupira do
Riacháo-MA, 05 de abril d,e 2022 - Luara Lima Porto
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CARVALHO LIMÁ" pessoa jundica de direito privado, inscúta
no CNPJ N-" 17-325.854/0001-40, neste ato representadâ pela a
Sra. MAzuA RÁIMUNDA DE CÀRVALHO LIMA, inscrita ro CPF
n.'236.555,183-15. OBJETO: Contrataçáo do empresa para
fornêcltrêrto de gêneros alllncntíclos dlvetsos, desthado
as secretarlas mullclpal6 de Sucuplra do Rlachão - MÀ
para partlclpaçáo excluslvà de mlcroempresa§, empresas
de pequono portê ê equlparadas. VÂLOR
CONTRATUAL: R$ 22.925,OO (ünte e dois mil, noveceDtos e
vinte e cinco reais). VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo do
contrato será até 3lll2l2Ü22, com início na data da
assinatura. FORMA DE PAGÂMENTO: Os pagartrentos seráo
efetuados através de transferência eletr'ôniea diretarEente na
conta corrente do CONTRATADO na Tesourar:ia da
CONTRATANTE, conforme a execuçáo dos fomecimentos, em
ató 05 (cinco) dias contados da data de emissáo da nota Íiscal
(DANFE), condicionados a Ordem de Fornecimento
devidamente atestados pêlo setor competente-
rUNDAMENTAÇÃO: Em conformidade com os ditames da Lei
Federal n.'8.666/93 e slterações posteriores. Sucupira do
Riachão-MÁ, 05 de abril de 2022 - Luara Llma Porto Carvalho -
Secretiíria Mudicipat de Saúde.
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