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EDITAL DE PREGÂO NE OlO /2022
PROCESSO ÂDMINISTRATtvo Ne 400 390 /2022
TERMO DE CONTRATO N'400.390.01 /2022
MOD/II,IDADE: PREGÂO ELETRÔNICO
TTPO: MENOR PREçOPOR ITEM UNITÁRIO

OBIETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA PRESTAçÂO DE SERVIçOS NAEXAMES LABORATORIÁIS, DESTINIIDO A SECRETÂRIA MUNTCIPAL DE
DE
DESUCUPIRA DO RIACHÃO. MA

MINUTA DO Tf,,RMO DE CONTRATO

01. DASPARTES

I.2 -A MARIA LOPES DE SÁ, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNpJ n, 04.s44.6Ut0001-0Q localizada no prq da Bandeira, no 222-A, Centro - São João dos patos _ MA. Neste ato representadapela seúora Aricetti Marie Iopes de Sá, portadora do R. G. No 06ó.977.5520I E4 SSP/I}ÍA e CPF no9il.232,7 S4a4, doravanre denominada simplesmente CONTRATADA.

02- DO SUFORTE Lf,,GAL
2.1- Este Contrato se frrndamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal no lO.S2OtO2subsidiariamente pelo Decreto n" 01212O20, de 20 de Novembro dc 2020, subsidioriamente come Lei Federal f. 8.666194 e einda I:i n" 12312006 e Licitagão PREGÃOELETRONICO N' 0*12022, do tipo MENOR PREÇO FOR ITE,M, sob o regime deEMPREITADA POR PRD,ÇO UNITÁRIO- Processo n" 40039O12022 econvenções estabeleci das neste Instrumento, bern como nas noÍrnas inerentes à maÉria e ainda nodito certame.

03- DO OBJETO

3.I{ONSTITUI OR'ETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA ÇÂoDE SERVIÇOS NA DE EXAMES II\BORATORIAIS, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESUCUPIRA DO RIACHÃOconformidade com Anexo I (Tenno de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a execução do objeto deste Contato, deveÉ a CONTRA TADA obedecer ris instnrçõesorientações do setor da Secretaria Municipal de Saúde, o fiel cumprimento ora contratados.Os

l.l- n NDO MUNTCT.AL D^E.SAqDq GMS) DE SUCU,TRA DO RrACHÂO _ MA, inscriro noGNPJ sob n" 12.(Ds.429l0fi[-99- locarizado n;-úç" s;o"À"r"dito, s/n, centro, Sucupira do fuachão -MA' neste ato repÍesentado *g g:.ttÍr" mr"r"rrirr a" ilúde a srr. Luare il;;"p;;à carverho,brasiteira, portadora da céduü de rd€nridad; ic;;;;;i#;67e2001-7 ssp/MA, inscrito no cpF mb o
eàSr;lrtfÍf;Í1, 

residente e domicitiado ,"., ciarL, doravante J"#il;, ;*ptesmante,

MA, ern

e

Serviços deverâo ser
para

prestados pela empresa vencedora, na sede do município de Sucupira do
desl ocamento para o

Riachiio MA, por fimcionirios devidarnente identificados, sem ônus de
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município, ou, se nece^ssário. rearizar os s€rviços em outro locar, somente com a aúorizagão daaúninisr-ação pública, fazendo a retiÍada no -;;ípi;, em virtud€ da especificidade do objeto e daracionalizaçâo de recursos humanos 
" 

finan"eiros, # pror aa enciácia 
"d;J.il;;. 

"

os serviços serão imediatos a contaÍ da data de assinatura do Termo de conüato e recebimento da ordem deserviço, parcclado conforme solicitação 
" "ut".lãao 

p- escrito para realização dos examos.

0+ DO REGTME DE EXECUÇÃo
4'l- os fomecimentos serão feitos em conformidade com os teÍmos da Licitação, pregõo Eletrônico 10OlOl2O22, do tipo MENOR PREÇO pOR ITEM, de execução indireta Iob o regime deEMPREITADA PoR PREÇo uNrrÁRIo, nos termos estarridos pelo Art. 06, Inciso vIII, alinea"a" daLei no 8.666/93.

V Oí DO trATO GERADOR CONTRATUAL

Eletônico no O10t2022- processo
ditames da Lci n. E.666/93 e elterações posteriores.

06DOVALOR

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7'l- As despesas decorrentes deste procedimento correrâo à cona da seguinte Dotaçâo orgaÍnentária:

O& PRAZO:

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusiio e de entrega admitern prorrogaçâo mantida ràsdemais CLiusulas do Contraúo e assegurada à manutençâo de seu eqülíbrio
desde que ocorrarn algrms dos seSuntes motivos, deüdamente autuados em processo:a) Alteraçâo do projeto ou especificações, pel a Administagâo;

Superveniência de fato excepcional imprevisível, estranho à vontade das partes que altere

5.1- O presente Instnrmento Contratual foi firmado em
Adjudicatório pela Secretriria Municipal, concernente

decorÉncia do Despacho Homologatório e
à Licitação instaurada na modalidade pregão
n' 400.39012022 e de confomridade com os

6'1-0 VAIÍ)R GLoBAL, para o Fornecimento dos objetos, para secretaria Municipal de saúde, objetodeste conkato no valor de Rr$ 114.1g4,00 (cento 
"" 

qr"too" 
^it, "enúo 

e oitentr e quatro reais)

E l-o PRAZO de vigência do pÍesente contrato s*át lle aaé 31112t2022, com início na date da aseinetura,podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo contratual, nos ,"Ímos
- estabelecidos pela Lei Federal n. E.666/93 e altereções posterioros;
8'2- o prazo para início dos fornecimentos sení logo 

"À1 *" da emissão da respectiva ordem deFomecimentos;

l)Tt

r-

b)

firndarnentalmente as condições de execução do contrato;
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c) Int€rrupção de execução do contrato ou diminüção do ritmo do trabalho por ordern e no inteÍess€ daAdminístragão;
d) Aumento das quantidades iniciarmente previstas no contrato, nos limites pennitidos pela Lei;e) Impedimento de execuçÍio do oonfrato por fato ou ato de terceiro recoúecido pela Administragão eÍndocumento contemporâneo à sua ocorrência;

f) orrissão ou atraso de providências a cargo da adminis&agão, inclusive quanto aos pagaÍnentos previstos deque resurte, diretamente, impedimento ou retardarnento na execução do contrato, sem prqiúzo dassanções legais apliúveis aos responsáveis.

(»- DA§ CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
9.1- Os pagamentos serõo efetuados através de transfer&rcia eletrônica diretamente na conta corrênte doCONTRATADO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9.2- Os pagrmcntos serão realizados conforme a execução dos em até 05 (cinco) diascontrdos dâ dete de emissio de note fiscel (DANFE), condicionados a Ordem de Fornecimento,t6tsdos pelo setor compeúente.
IG DO REAJUSTAMENTO
l0'l- os preços dos objetos em refelência serão fixos e náio sofrerão reajuste durante a vigência desteconhato' de acordo com- os termos estabelecidos pela legislação viç*" , 

",io"n,l 
à matéria,ressalvados os casos estipulados neste contrato;

I l.l- Pelo inadimpremento totar ou parcial do presente contrato, ficani a GoNTRATADA sujeita àsseguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:ll.1.l- Advertência;
r-,11.1.2- Multas;

ll'l'3- suspensão ternponiria de participação em Licitação e impedimenüo de contrataÍ com a Administraçãopelo prazo de 0E (oito) m6es;
1l'l'4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragão enq,anto perdurarem osmotivos determinados da punição ou até que seja promoüda 

- 

" ."ubiti*çao perante aCONTRATANTE.
12- MULTAS
l2'l- Ressalvados o§ canos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situagôes que oCONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorreÉ nas seguinte. _;;.,(aPor dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,01% (um centésimo pôr cento) do valor atualizado doconAato:

b)-Multas vadáveis de l7o (um por cento) do valor atualizado do conrrato:
b'l) - se a entrega do material não atcnder o andamento de acordo com cronograrna;bJ) - se Não efetuar a entrega do objao deste instrumento, de acordo com as noÍmas, manuais,instruções e especifi cações;

10.2- No caso de prorrogaçâo do Conrato, só podeni haver reajuste, se existir acordo enúe as partes, nrmcaconúariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Govemo Federal.II. DAS PENALIDADES
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12'2- As m,ltas estaberecidas ser:ao entendidas corno independentes e cumulativas:
l2't'3- A CoNTRATADA tení o_limite de 03 (três) dias úteis, oontados da data da publicação da penalidade

no órgão oficial, para recolher a multa aos cofies do Município;
l2'l'4- os recursos conta a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nascondições do Art. I09, Inciso I, alínea "f'da Lei no g.666/93.
13- DA RESCISÃO
l3'l- constitui motivo para rescisão deste contrato os Incisos de I a XVII do Art. 7g da Lei n g.666tg3,

afinlizada pelaLei n" g.gg3/94;
13.2.- A rescisão do presente Contrato podení ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no prooesso de licitação, desde que hajaconveniência para o CONTRATANTE;
b) Administrativa - por ato ,nilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos

Incisos I a XII e XVII do An. 7E da Lei n" g.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislagão processual.

l.L DA ALTERAÇÃO Do CoNTRATO
l4'I- O Contato podení ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 6 5 daLei g666/g3 ealterações' de mmum acotdo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial,nos casos úaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação daq especificações, pra melhor adequação técnica aos seus
objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acrescimo ou
diminuiçâo quantiativa de seu objeto, nos limircs permitidos pera Lei Fed erar n." g.666/93;

- l'l'2- A CoNTRATADA fica obrigada a aceitar, nas me$nas condições contratuais, os acréscimos ousupressôes que se fizetem os materiais, en ate 2so/o (vinte e cinco p"r.".i.il" valor inicialahralizado do contrato;

l4'l'3- Quaisquer tributos ou encaÍgos cúdos, alterados ou extintos, bem como a superveni&rcia de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentaçâo da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contrarados, implicado a rcvisão destes para mais ou menos, conforme o
caso;

14.1.4- Em havendo alteração unílaterar do contrato que auneÍrte os encargos da GoNTRÂTADA, a
CoNTRATANTE deveni restabelecer, por aditamento, o eqülíbrio econômico-financeiro inicial,
nos termos preceituados pero § 6" do Art. 65 da Lei Federar no g.66ó193;

l4'l'5- As alteraçõ€§ do valor do contrato, decorente de modificação de quantitativos previstos, revisão de
preços bem como a pÍorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, sertio formalizadas pôr
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lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das prtes, conforme disposição legal contida no
artigo 65 e seus incisos e panágrafos da Lei g.666/93.

r$ DAS OBRTcAÇôns na coxTRATADA

"'t- 
o""3lffl1tlfn:er executado fielmente de acordo com as cláusutas avençadas, sendo obrigações da

a) Executar os serviços, objeto do presente contrato, com absorua d,igencia e perfeição;

b) os serviços deverão ser rcarizados na se{e d9. gur-ucipio de sucupira do tuachâo - Ma,tendo em vista a agilidade e urgência quando solicitados;"1"r úil'd;aúde do municipio\, que utilizarão os serviços,

c) Nos preços propostos para os serviços deverão estar inclusos todas as despesas com transporte,impostos e todas as demais despesás decorrentes,da realização do serviço contratado, indicadona ordern de serviços, 
" 

se da.ão de forma parcerada (..-ã;;.;"-;;;g";; partir da data deassinatuÍa do contato;

d) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substítuir, às suqsexpen§as' no total ou ?m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ouincorreções resultantes dos serviços, objeto a".t" inrt r."nto contratual;

c) A CoNTRATADA é responsrivel pelos danos causados diÍetrmente à Administraçiio ou a teÍceiros,decorrentes de sua culpa o-u áolo na 
"*aauçao 

do conaato, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidade a fiscalizaglio ou o acompaÍúaÍnento peto O.gao intoessào;15.2- os acrescimos, surregsõ9s 
-ou 

moaincaçães ;;-;;.orru- ts fomecimentos complernentaÍes ouextaordinários, respeitados.os limites da iegisüção vigente, r*aÀ "t:"à.iããffies unilaterat docontrato, e serâo formalizados através de uri unico documento, quando do recebimento do objeto oracontratado;

t5'3- A CoNTRATADA é responsrível pelos encargos trabalhistas, previdenciririo, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

l5'4- A CoNTRATADA responsabiliza-se pelo fiol cuÍnpÍimento das obrigações pertinentes aosFomeoi mentos objeto deste Contato;

15'$ A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pelos fomecimentos de acordo com o Anexo, comacompanhamento atraves dos seus secretários, que se encarregará a, ,"p*.r, *-Ài€ntações paa arealizaçâo do mesmo;

IGDAS RESPIONSABILIDADES DO CONTRATANTE
16'l- A CoNTRATANTE se. responsabiliza pelo palamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;16'2- Fica a secretária de saúde, respon.ar"i p"rá ã"ã.puíu."n o da execuçâo objeto deste Instrum€nto

Contranral;
16.3- Publicar o Extrato deste InstÍumento na forma da Lei;
16'4- Fomecer à CoNTRÁTADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento

do objeto deste Conhrato;
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16'§' NotiÍicar a GoNTRÂTADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviçosprestados e andâmento.
17- DA VTNCULAÇÃo
l7.l- O presente Contraúo vincula-se ao processo n' 4N.39O12022 - pregão Etetrônico n,

vencedores do certame.
010/2022, e seus anexos, bem como a proposta apÍ€sentada,

r& Do DOMrCÍr,ro r rono

Sucupira do Riachâo - MA, 22 de junho de 2022.

l8'l- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da comarca de são João dos patos, Estado doMararúão' para dirimir quaisquer litigios decorrentes desúe contrato, excluindo-se qualquer outro por
- ^ * . 

.1: 
lririlegiado que sejam desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DA ASSINATURÁ
l9'l- E, por estarem devidamente acordados, declara as partes aceitarem as disposiçõesestabelecidas nas cláusulas deste Instnrmento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n"8'666193' atualizada pela Lei no. 8.883/94, be- como as demais normas cornplementares, assinandoeste contrato ern 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemuúas.

FUNDO DE SA ) DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA(FMS
CNPJ SOB NO 12- 095.429/0001-99

LUARA LIMA PORTO CARVALHO
cPF SOB O No 053.1t2.443_64

CONTRATANTE

'J/^ J C/-.+).* >' 
§- '

LOPES s
CNPJ N. 04. 544. 644 /OOO l -oo

ARICELLI MARIA LOPES DE SÁ
cPF N.950.232.754-34

CONTRATADA

A

TESTEMUNHAS:

CPF:No ê,5.9-.a /../.3..:3.7.-.

Nome: .,t I

cpr, N" ..Iíií:.tj . ?-' (.) )y !.9...A1
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PREGÃo ELETnôxtco x, oto/zozz

oRDEM DE SERVIÇO

A MARIA LOPES DE SÁ, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n'
-00, localizada no Prq da Bandeira, n" 222-A, Centro - São João dos patos - MA.

Neste ato representada pela senhora Arlcelli Marie Lopes de Sá, portadora do R. G. N"
066.97 7.5520184 SSP/IIIA e CPF no 950.232.754-34.

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos V.S.., SERVIçOS NA DE EXAMES
DO RIACHÃOLABORATORIAIS, DESTINADO A SECRETARI.A MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA

- MA, conforme (anexo I), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Sucupira do
Riachão - MA, objeto do Pregão Eletrônico N" 010/2022.

Sucupira do Riachão - MA, 22 dc jtnho de 2O22.

RIAMUMCIPALDE
LUARA LIMA PORTO CARVALHO

cPF N" 0s3.112.443-64
CONTRÂTANTE

Recebido

ASS. /^.r**-à
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FUNDO MUNTCIPAL DE SAÚOE

lii:{Il ms ETIITtl
VALOR UNIT UNIDADE

I DEANÁLISE CARACTER ES íSF rcos,
EELEMENTOS SEDI MENTOS NA U INA R$ 1,72 UND í.500 R$ 2.580,00

n IDEFATORDETERMI DENAçÃO EUMA R$ 2,69 UND 400 R$ 1.076,00
FI EDE NA

LIVRE
DETE

R$ 9,98 UND 100 R$ 998,00

4
oA

f'ÍIDETER DE TEMPO ADE ETIVIDAD
DA PROTROMB INA R$ 4,97 UND 100 RS 497,00

DE DE
R$ 3,38 UND í00 R$ 338,00

EI

SANGRA DUKE R$ 6,27 UND 100 R$ 627,00
7 DETER ul DE TEMNAÇÃO DPO TROMEIINA R$ 6,92 UND 100 R$ 692,00

E TIVADA
AT

DE
TROMBOPLASTINA PARC IAL A (rTP R$ 4,í4 UND í00 R$ 414,00

ín DETE SA
GR ABO

E
R$ 2,04 UND 300 R$ 612,00

íE) coDOSAGEM DE FERRO R$ 19,00 UND 50 R$ 950,00
FATASEDEDOSAGEM FOS ALCALINA R$ í9,00 UND 100 R$ 1.900,00,n DOSAGEM DE tcGL OSE RS 12,00 UND 1.800 R$ 2í.600,00

m DOSAGEM DE H NA
GL osc ILADA R$ 32,00 UND 150 R$ 4.800,00

,4 LO-
ESTI MULANTE

Ti
R$ 20,00 UND 100 R$ 2.000,00

7e DOSAGEM DE POTASIO R$ 22,00 UND 200 R$ 4.400,00ra DOSAGEM DE NA C REATIVA R$ 15,00 UND 300 R$ 4.500,00
27 ts

RS í7,00 UND 50 R$ 850,00
2n DOSAGEM DE o R$ 22,00 UND 200 R$ 4.400,00

DEDOSAGEM TIREOESTI MULANTE R$ 13,00 UND 100 R$ 1.300,00FIi] (T4DOSAGEM DE TIROX INA R$ 22,00 UND 100 R$ 2.200,00
31 (r4DOSAGEM DE TI ROXI NA LIVRE IVRL R$ 27,60 UND 100 R$ 2.760,00

DOSAGEM DE UR IA R$ 14,00 UND EI']O RS í1.200,00
m DEUISA DE OVOS ECr

7R$ 00 UND 800 R$ 5.600,00

ZI-,1
SA DE ANTICORPOS

ANTIESTREPTOLISINA
PESQUI

o (ASLO) R$ 13,00 UND í50 R$ 1.950,00

41
HTLVI+HTLV2
PESQ

R$ 27,00 UND 150 R$ 4.050,00
/fi1 ANTICORPOSUPESQ tsA DE coNTRA o

VÍR DAUS HEPATITE c R$ 28,00 UND EIi] R$ 2.240,00

CN PESQU tsA DE coRANTI POS IGG cONTRA
ARBOVíRUS IãENGU(D FE -tE RE AMAR ELA) R$ 29,00 UND 50 R$ 1.450,00

ARBOVIRUS
ANTICORPOSPESQUI DESA GM CONTRA

EGUE(DEN FEBR R$ 29,00 UND 50 R$ 1.450,00

PEigina 8
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m PESQUISA DE ANTÍGENO
DO VíRUS DA HEPATITE B

DE SUPERFÍCIE
(HBSAG) R$ 22,00 UND 150 R$ 3.300,00

fl

53
UND 100rI

PROVA DE DO CETRAÇÂO OAGULO
PROVA DO LACO

R$ 10,00

R$ í0,00 UND 100

R$ 1.000,00

R$ í.000,00PROVA DO LATEX
FATOR REUMATOI

PARA PESQUISA DO
OE

m
R$ 15,00 UNO R$ 750,0050

R$ í.500,00

R$ í9.200,00

Irl3

..tl

TOTAL GE

c ITOLOGIA oNcoTtCA PA PANI COLAU

R$ 15,00

R$ 48,00

UND

UND

í00

400

VDRL
SÍLIFIS

111.1
NTO E

REAISE OITENTAE

a*
Pfuina9
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São Raimundo das Mangabeiras - MA.

Art. 2c - Este decreto entra em vigor na data de suapublicaçáo, revogadas as disposições contrárias.
Registre-se. Publique.se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, São Raimundo das Mangabeiras/MA, 07dejulho de 2022.

trinta e um mil e quarenta reais). FONTE DE RECURSOS:
Recurso Municipal BÂSE LEGÂL: Lei Foderal Ne 8.666/9,1 esuas alteraçõos po§tsrloÍos, em todos os seus termos.
ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de junho d.e 2O22. Luaia
Lima Porto Carvalho.

Âccloly Cardoso Llna e Sllva
Pt€felto

. publicado por: ISABEL DE SOUSA SILUA
C ódi go id entifi cod or: ggd S 56 S 1 4 2 ad 2 2 sde z aS S SflAAoàS o i i

Pubtícado Wr: ISABEL DE SOUSA SILUA
Códígo ídentificador: B9I eOaZdZSca cdOZezZBb4Of2AOS f

. Publicado por: T EANDRA DÁ SIIVÁ SÁNTOSC igo identífrcador: 6a4e\Sob03fl 2BZdeZ19d676ZAift oti

LEr N. 24,t, DE (r4 DE JULIIO DE 2022

LEr N. 244, DE 04 DE JULHO DE 2022

"Institui ponto facultativo no âmbito de Sáo Raimundo das
Mangabeira.s - MÂ" o dia 0g de Março, data que comemora.se o"F!1 Internacional da Mulher", e dá outras providências".

EXTRÂTO DE CONTRATO NO 1OO.3íg,O,OII:2O22 PR.EGÃO
ELETRONICO NE OOA/2O22

EXTRÂTO DE CONTR.ATO NC 4OO.39O.O1/2O22 PREGÃOELETRoNIco Nc ooal2022. PROCESSóADMINISTRATM Ne
4OO.39O|2O22: CONTRÂTANTE: FUNDO MUNICIPAI DE
sÂúDE (FMs) DE sucuprRÀ oo nracnÁo-_'ú1, ãNij
Nc 12.095.429/0001_99 CONIRÂTADA: A MARIA r"Oirs oÉ
sÁ, CNPJ Nc 04.544.644/0001-oo. oBJETO: Contrataçáo de
empresa para prestação de serviços na realizaçáo tle exames
laboratoriais, destinado a Secretaria Municipat de Saúde de
Sucupira do Riacháo - MA. VALOR: R$ 114.1g4,00 (cerb;
quatorze mil cento e oitenta e quâtro reais). FONTE DE
nECURSOS: Recurso Municipal BÂSE LEGÁI_: Lel Fode;
Nc 8.666/9,1 o suas altÊrações posteríonês, em todos os seus
termos. ASSINATURA DO CONTRATO: 22 dejunho de 2022.
Luara Lima Porto Carvalho.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RÂIM UNDO DAS
ESTADO DO MÁRÂNIIÃO, no uso de suas

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
elo sancionou a seguinte Lei:
Art lc. Fica insütuído ponto facultaüvo no âmbito do município
de São Raimundo das Mangabeiras . MÀ o dia Og ae l,Í;r;o,
data comemorativa ao "Dia Internacional da Mulher", com áfinalidade de conscientizar toda a populaçã",;ú;;;
importáncia da defesa dos direitos e da igualáaae áa muúeii -
Art.2o- Devêrá o dia 08 de Março, ser incluso no Calendárioulrcral Escolar Municipal, corlo ponto facultativo eItrhome[agem às mulheres;
Art.3a. Deverá as Entidades Civis Orgaaizad.as do mu4icípio,
tais como Secretaria Municipal de Educação, S."r"iáiãMunicipal de Assistência Social, prestar 

"r*ifio na
conscientizaçáo a todos os cidadáos soúre a impo*ância ãã
mulher perante a sociedade brasileira.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPÁ,L DE SÃO
RÂIUMUNDO DA§ MÂNGABEIRÂS, EM 04 DE JUIfiõ DÉ2022.

AbcIoLY cARDoso LIMA E sILvA
PREFEITO

PRETIEITURA MUNICIPAL DE TUHLâNDIA
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HOMOLOGO A TOMADA PREçO No 05/2022

HOMOLOGAÇÃO. Homologo a TOMADA PREÇO No 05/2022
Processo Àdm Nc 2912022, com amparo na Lei pederal D.o8.666/93 e suas alterações, em conformldade com o
especificado: EEpresa: DAVI MENDONÇA NUNES CNpJ: no37.118.550/0001-10. OBJETO: ConFátaçáo a" 

".p.esaespecializada para prestação de serviços á" 
"""up"r.ção 

u
melhoramentos de estÍadas vicinais, no Município de-Tuf ândia-MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.c A.OóO/gg com suai
alteraçóes. VALOR R$ 2.3}z.7(g,gl (dois milhôes, t"erertos e
oitênta e dois mil, sotecentos e quarenta e nove reais e trinta eum centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 _ PODER
EXECULTIVO; 04 - SECRETARIÂ MUNICIPAL DE OBRAS E
!!!vlços púBr.rcos. 26.4st.1oo2.t2r8.oooo4-4.e0.51.óó _

9!I4S E INSTALAÇÕES, 1S - PUNDO MUNICIPAi;E
COMPENSAÇÀO TINAN E EXPLORAÇÀO MINÉRAT.,
26.4s1.1OO2.1218.00004-4.90.51.00 - OBnAS E TNSTALAÇó;a:
Jh€ymison Carlos dos Santos pereira. Secretário f,funicipál cie
Administraçào TUôlândia - MÀ OSIO?1ZOZ2.
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PREFEITUR^ MUNICTPAL DE SUCUPIRA DO
RIACHãO

EXTRATO DE CONTRATO NC 4OO.39O.O2r2O22 PREGÃO
ELETRONICO NO OOA2O22

EXTRATO DE CONTRÂTO NC 4OO.39O.O2I2O22 PREGÃOEr.ErRo N lco Nc ooat2022. pRocEssó
ADMINISTRATM Nc
4OO.39O/2O22: CONTRÂTANTE: FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE (FMS) DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - úÀ, ;ú;N{ 12.095.42910001_99 CONTRÂTADA: CLEUDSON Liú DÉsÁ, cNpJ Nr 1 1 .202.78410001_5 7, oBJETo: contrataião ãã
empresa para prestaçáo ds serviços na realização de exameslaboratoriais, destinado a Secrstaúa Municipai de Saúde deSucupira do Riachào - MA. VALOR: nO f Sf .blO,OO fcento e

HOMOLOGO Â TOMADÂ PREÇO Nc 06/2022

HOMOLOGÂÇÃO. Homologo a TOMADA PREÇO No 06/2022
Processo Âdm No 30/2022, com amparo na Lei Federal n.o8,666i93 e suas alterações, êm conformidade com o
especificado: Emprêsa: ÂD §. JM SERVIÇOS E PRODUTO;
LTDA CNPJ: no 36.865.?99/0001-26. OBJEiOT C.nt "t;;; ã;
empresa especializada para prêstaçáo de sêrviços de reforura
do centro de saúde na sede, do Município ae füntanaia - tral"
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