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EDITAL DE PREGÃO N9 OIO/2022
PROCESSO
TERMO DE

Ne 400.390 /2022

LIMA DE sÁ, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no cNpJ n lr.2üL.7Í.4l0oor-
Rua Sae de Setembro, n" 1254, Centro - São João dos patos _ MA. Neste ato
seúor Cleudson Lima de Sá, portadora do R G. No 1.692.443 SSP/MA e CpF no

doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

MODALIDADE: PREGÂO
N" 400.390.02/2022
ELETRÔNICO

TIFO: MENOR PREÇOPOR ITEM UNITÁRIO

oBfETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARÁ PRESTÁçÁO DE SERVIÇOS NÂ
EXAMES LABORATORIÁIS, DESTINÁDO Â SECRETARIA MUNICIPAL DE

DE
DESUCUPIRÁ DO RIACHÂO. MA

MINI.ITA DO TERMO DE CONTRATO

01- DASPARTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) DE SUCUPIRA DO RIAcHÃo - MA, inscrito noCNPJ sob n' 12.095.42910OO1-99, localizado na Praça São Benedito, s/n, Cenúo, Sucupira do fuachão -MA, neste ato Íepresentado pela Secretária Municipal de §aúde a Sra. Luarr Lime Porto Carvelho,
brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG sob o n' 17«6792001-7 §SP/MA, inscrito no CPF sob ono 0Íl.ll2,4dl4, residente e domiciliado nesta Cidade, doÍavante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE;

l.l-

I.2-CLEUDSON
57, localizada na
representado pelo

02- IX) SUPORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fiutdamenta nas disposições consubstanciadas pela lei Federal no lO.S2On2

subsidieriamente pelo Decrcúo no 0121202O, de 20 de Novembro de 2020, subsidiariamentc com
n". 8.666194 e ainda Loi Complementar n" 12312006 e Licitação PREGÃO

ELETRONICO N" 0ll/2022, do tipo MENOR PRDÇO P'OR ITEM, sob o regime de
EMPREITADA PoR PREÇo UNIT/IRIo- Procegso Administretivo n 4O039O12022 e
convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas noÍrnas irrrentes à matéria e ainda no
dito certama

O}DOOBJETO

3.I-CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA DE EXAMES LABORATORIAIS, DE§TINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE sUCUPIRA DO lllA, em
conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a execuçâo do objeto deste Contato, deverá a CONTRA TADA obedecer ràs instnrções
orientações do setor da Secretaria Municipal de Saúde, para o fiel cumprimento ora contratados.Os
Serviços
{iachão

deverão ser prestados pela empresa vencedora, na sede do municipio de Sucupira do
sem ônus de deslocamento para o

e Lei Federal

f-

MA, por fimcioniíríos devidamente identificados,
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municipio, ou, se necessário- realizar os servigos em outro local, som€nte com 8 autorização daadministração púbtica, fazendo a retirada no mrmicipio, em viúude da especificidade do objeto e daracionalização de recursos humanos e financeiros, ern piol da eficiênciu 
".í"iriríutlrã. 

-

os Serviços serão imediatos a contar da data de assinatra do Termo de Contrato e recebimento da ordem de
serviço, parcelado conforme solicitação e autorizaçâo por escrito para reaüzaçao dos exames.

O+ DO REGIME DE EXECUÇÃO
4'l- Os fomecimentos serão feitos ern conformidade com os teÍmos da Licitagâo, pregão Eletrônico no

olol2o22, do tipo MENOR pREÇo poR ITEM, de oxecução indireta sob o regime de
EMPREITADA PoR PREÇO LJNITÁRIO, nos têrmos estatuidos pelo Art. 06, Inciso vIII, alinea
"a" da Lei n' 8.666193.

\- O$ DO FATO GERÁDOR CONTRATUAL
5'l- O presente InstÍumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e

Adjudicatório pela Secretária Municipal, concemente à Licitação instaurada na modalidade pregão
Eletrônico no olol2022- Processo Administretivo n' 400.39ot2022 e de conformidade com os
ditames da Lei n. E.66ól93 e alterações posúeriores.

OGDOVALOR
6.r-0 VALOR GLOBAL, para o Fomecimento dos objetos, para Secrctaria Municipal de Saúde, objeto

deste Contrato no velor de Rl§ 13í.04Q00 (Cento e úrinte e um mil e quarente reais)

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7.1- As despesas decorÍentes deste procedimento corterão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

O&PRAZ,O:
E.l-O PRAZO de vigência do presente contrato scú de até 31/1212022, cominicio na date dr ssEinatur&

podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos
estabelecidos pela Lei Federel n 8.666/93 e alterações posteriores;

E.2- O prazo para início dos fomecimentos será logo após a daa da emissão da respectiva Ordern de
Fornecimentos;

E 3- Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admiteÍn prorogação mantida à
dernais Cláusulas do Cont?to o assogurada à manutenção de seu eqülibrio econãmico-financeiro,
desde que ocorram algrms dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
b) Superveniência de fato exoepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere

firndamentalmente as condições de execução do contrato;

--
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c) Intemtpção de execução do contrato ou
Administração;

diminuição do ritno do trabalho por ordern e no interesse da

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reooúecido pela Administração em

documento contôÍnporâneo à sua oconencia;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagaÍnentos previstos de
que resulte, diÍetamente, impedimento ou r€tardaÍnento na execução do conrato, sem prejüzo da"
sar4ões legais aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9'l- Os pagarnentos serâo efetuados através de transfer&rcia eletrônica diretamente na conta coÍrente dov CONTRATADO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9.2- Os pagementos serão realizedos conforme e execuçío dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dias

contrdo§ do date de emissão de notr fiscat @ANFE), condicionados a Ordem de Fornecimento
devidamenúe ,testrdos pelo setor competente.

rG DO REAJUSTAMENTO
l0'l- Os preços dos objetos em refel€ncia serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste

Contrato, de acordo com os tennos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria,
ressalvados os casos estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do contrato, só podeú haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nrmca
contrariando, qualquer que for algum indice oficial estabelecido pelo Govemo Federal.

T1. DAS PENALIDADES
I l.l- Pelo inadimplemento total ou parcial do pÍes€nte Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às

seguinrcs penalidades, a critério do coNTRATANTf,,, garantida a prévia defesa:
I Ll,1- Advertência;

\-,11.1.2- Multâs;
ll.l.3- Suspensão rcmponíria de participagão em Liciagão e impedimento de contratâr com a Administração

pelo prazo de 08 (oito) meses;
11.1.4' Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administragão enquanto perdurarem os

motivos determinados da prmição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
CONTRATANTE.

12- MULTA§
l2.l- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, dwidamente comprovado, ou ainda sihraç,ões que o

CONTRATANTE caberia obviar, a GONTRATADA incorrerá nas seguintes murtas:
(aPor dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,01% (um centesimo pôr cento) do valor atualizado do

contrato;

b) Multas variáveis de l% (um por cento) do valor ahralizado do contrato:
b.1)- Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograrna;
b.2) - se Não efetuar a entega do objao deste instrurrento, de acordo com as noÍrnas, manuais,

-- instruções e especificações;
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I2.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumurativas:
12'1'3- A CoNTRATADA tení o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicaçâo da penalidade

no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;
I2'l'4 Os rêcursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas

condições do Art. 109, Inciso I, alínea,,f'da Leíno g.666/93.
13- DA RESCISÃO
l3.l- Constitui motivo para roscisâo deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 7g da Lei n. g.666/93,

atualizada pela Lei no 8.883/94;
13.2.- A rescisão do presente Contrato podení ser:

a) Amigável ' por acordo enúe as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;

\'' b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos

Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no g.666t93;

c) Judicial - nos termos da Legislagão processual.

IZI- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

l4.l- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos tennos do Artigo 65 daLei8666/93 e
alterações, de comum acordo entre as paÍtes e somente mediante aditivo contratual e, em especial,
nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modifioação das espeoificações, para melhor adequação tecnica aos seus

objetivos;

b) Quando necessária a modificagão do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.o 8.ó66193;

\-Í.I.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acÉscimos ou
supressões que se fizerem os materiais, en até 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial
ahralizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou enoargos criados, alterados ou extintos, bern como a superveniência de

disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentaçâo da proposta, de comprovada

repercussão nos pÍeços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, confonne o
caso;

14'1.4- Em havendo alteração rmilateral do contrato que aumeÍrte os encaÍgos da CONTRATADA, a

CONTRATANTE devení restabelecer, por aditamento, o eqülíbrio econômico-financeiro inicial,
nos termos pÍeceituados pelo § 6o do Art. 65 da Lei Federal no g.666/93;

l4l.$ As alterações do valor do contrato, decorrente de modificaçâo de quantitativos previstos, revisão de

- pÍeços bem como a prorrogaçâo de prazos e o seu deseqúlíbrio financeiro, serão formali,adas úr

\'r"
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lawatuÍas de Termo de Aditarnento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no
artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei E.666/g3.

1í DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA

l5.l- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, seudo obrigagões da
CONTRATADA:

s) Executar os servigos, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) Os serviços deverão ser realizados na sede do municipio de Sucupira do Riachâo - M4
tendo em vista a agilidade e urgência quando solicitados pelos órgãos de saúde do mrmicípio

. que utilizarão os serviços,

c) Nos pregos propostos para os serviços deverão estar inclusos todas as despesas com transportg
impostos e todas as demais despesas decoÍrentes da realizaçÍio do serviço confaado, indicado
na Ordem de Serviços, e se darão de forma parcelada (sern ônus de entega), a partir da data de
assinafi JÍa do contrato;

d) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, recorstruir ou sústituiq às suas
expensas, no total ou em paÍte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorreções resultantes dos serviços, objeto deste instrumento óontratual;

c) A CONTRATADA é responúvel pelos danos causados diretamente à Administraçâo ou a terceiÍos,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo âu reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram os fomecimentos complementares ou
extraondinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterafres unilateral do
Contrato, e serâo formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora
contratado;

15.3- A CONTRATADA é responúvel pelos enoargos habalhistas, previdenci:írio, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

15.+ A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos
Fomecimentos objeto deste Contrato;

15.$ A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pelos fomecimentos de acordo com o Anexo, com
acompanhamento através dos seus Seoretár'ios, que se encarregará de repassar as orientações para a
realização do mesmo;

IGDAS RESPIONSABILIDADES DO CONTRATANTE
16.l- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condigões estabelecidas neste InstruÍnento;
16.2- Fica a §ecretária de Saúde, responsável pelo acompanhamento da execução objeto deste Instrumento

Contratual;
16.3- Publicar o Extrato deste InstruÍnento na forma da Lei;

Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsidios necessários ao bom e fiel cumprimenro
to objeto deste Contrato;

rp*
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16'$ Notificar a CoNTRATADA no caso da existência de alguma conúariedade Íelacionada aos s€rviços
prestados e ândamêÍrto.

17- DA VINCUL\ÇÃO
l7'l- o presente contrato vincula'se ao Proces§o Administrativo f 4oollmt2o22 -pregío Eletrônico n

010/2022, e seus anexos, beÍn como a proposta apÍesentada, vencedores do c€rtame:
1&DODOMTCÍI,IOn rono
l8'l- As parte§ elegem como domicilio legal, o Foro da Comarca de São Joâo dos patos, Estado do

Maranhão, para dirimir quaisquer litigios decorrentes deste contrato, exclündo-se qualquêr outro por
mais privilegiado que sejam desde que nâo possam ser resorvid,s amigavelmente.

19- DA ASSINATURA
19.1- E' por estareÍn devidamente acordados, declara as paÍes aceitaÍem as disposições

estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n"
8'666/93, atualizada pela Lei no. 8.883/94, bem como as demais normas cornplementares, assinando
este contÍato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamante com 02 (duas) testemunhas.

FUNDO

tu- ,xh l)\.r (

Sucupira do fuachâo - MA, 22 de jwrho & 2022.

//
V*\--t

(,
ki

DE (FMS) DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
CNPJ SOB N. 12.095.42910001-99

LUARA LIMA PORTO CARVALHO
cPF SOB O No 053.\2.443-64

CONTRATANTE

LIMA DE
CNPJ N" I 1.202.7 84 /000 I -57
CLEUDSON LIMA DE SÁ

cPF N.499.373.323-20
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF: N" ......

Nome:

, . t. , i. ) '.v.i, r, \-.1/.i ,,,.\.. ,.1 ()
..1....t..1.....1....É..=I.J.J-\',/ 1-

-l

CPF : N" é,Í9.:k ! (-i] /. /..L= s: 2.....
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Recebido

ASS. h

PREGÃO ELETRÔNICO N" OlO/2022

ORDEMDESERVIÇO

CLEUDSON LIMA DE SÁ, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n'
1f.202.7E4l0001-57,locrlizada na Rua Sete de Setembro, no 1254, Centro - São João dos Patos -
MA. Neste aüo representado pelo seúor Cleudson Lima de Sá, portador do R. G. N" 1.ó92.443
SSP/]|IA e CPF no 499.373.323-20.

Pela presente DE EXAMES
DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

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

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

MUNICIPALDE
LUARA LIMA PORTO CARVALHO

cPF SOB O N" 053.Í2.443-64
CONTRATANTE

iL
c

-l

rí
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NICTPAL DE SAÚDEETIIEM
a

Ei=il] o NIT UNIDADE n

t.l
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE
HEMOSSED IMENTAÇÃO UHS) UND 100 R$

11 DOSAGEM DE ÁCIDO Rrco 7 m UND 300 2 00
12 DOSAG-EM DE ANTIGENO PROSTÁTICO

ESPECIFICO (PSA) si UND ío0 R$ 2. 00
í3 DE BILIRRUBINA TOTAL E

F ôEs 7 200 'l 00
14 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 50 UND 400 2 00
í5 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL R$ 50 UND 400 RS2 00
íIi DOSAGEM DE FERRITINA UND 100 2. 00

m DOSAGEM DE GONADOTROFINA
CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 1 ilo UND 400 00

32 DOSAGEM D .t TRANSM INASE
GLUTÂM ICOOXALACETICA (TGO) 1 90 UND gdo 11.920

FF]
DOSAGEM DE TRANSM
GLUTÂMICO.PIRUVICA

INASE
(TGP) R$ 1 UND EI'IO R$ í1. 00tlt DOSAGEM DE TRIGLICER EOS 1 ,q0 UND 1.000 1 ln

íu DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA cr3) EIõ] UND í00 00
37 DE L.

TRANSFERASE R$ 17 00 UND 200 R$
m HEMOGRAMA COMPLETO 17 UND 1.800 R$ 32.220

PESQUISA DE
ANTÍGENO DE

00
POS CONTRAn SUPERFíCIE DO VÍRUS DA

HEPATITE B 27 00 UND 10 00
4 PESQUI DE ORPOS

ANTIC ITOMEGALOVIRUS 17 00 UND 350 5.
IE PESQUISA DE IGG

R$1 UND 350 R$ 4. 00
47 PESQUISA OE ANTICORPOS IGG CONTRA

O VÍRUS DA RUBEOLA 14 o0 UND 350 R$ 4. ito
PESQU DE
ANTICITOMEGALOVÍ RUS R$í UND 350 R$ 00

41) SA ANTICOR IGM
ANTITOXOPLASMA 17 00 UND 350 5. 00

6í PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA
O VíRUS DA RUBÉoLA

1 00 UND 350 4.900

R$ 13í I

EUi't tLE

W
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São Raimundo das Mangabeiras - MA.

Ârt. 2e - Este decreto entra em vigor Ila data de sua
publicação, revogadas as disposiçóes contrárias,
Registre-se. Publique-se. Cumpra"se.

trinta e um mil e quarenta reais). rONTE DE RECURSOS:
Recurso Municipal BASE LEGAL: Lcl Fãderal Nr g.666/94 e
§uas altcraçóos postarlor€s, em todos os seus termos.
ASSINATURÁ DO CONTRÂTO: 22 de junho de 2022. Luara
LirEa Porto Carvalho-

Gabinete do Prefeito, Sáo Râimundo das Mangabeiras^,ÍÀ, 07
de julho de 2022.

Publicado wr: ÍSABEL DE SousA sILvAc igo ídenüficador: 98d5565142ad22gde78553f3680S5012

Accloly Cardoso LIEâ e Stlyi
Ptcfolto

Publicado por: I.E/NDRA DÁ SItyÁ SÁNIOS
Códí go identi fi cad or: 6 o4eBBObOgÍ1 2 g7d eZ 1 gd 6Z 62 84 fl a I a

LEI N, 2,14, DE 04 DE JULHO DE 2022

LEr N. 244, IrE 04 DE JULHO DE 2022

"Institui ponto facultativo no âmbito de São Raimundo das
Mangabeiras - MA, o dia 08 de Março, data que comemora_se o
"Dia Internacional da Mulher", e dá outras proüdências..

FÉnrrrrto MUNrcIpaL DE sÃo RAIMUNDo DAs
MANGABEIRAS, ESTA"DO DO MARÂNHÂO, no uso de suas
atribuiçôes legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sancionou a ssguinte Lei:
Art.lo, Fica instttuído ponto facultativo no âmbito do munlcípio
de São Raimundo das Mangabeiras - MA, o dia 0B de Mario,
data comemorativa âo "Dia llternacional da Mulher., com a
finalidade de conscientizar toda a população sobre a
importância da defesa dos direitos e da igualdade da mulhe4
Art.2c. Deverá o dia 08 de Março, ser incluso no Calendário
Oficial Escolar Municipal, como ponto facultativo em
homenagem às mulheres;
Art,3c. Dev6rá as Entidades Civis Organizadas do município,
tais como S€cretaria Municipat de Educação, Secretária
MunÍcipal de Assistôncia Social, prastar auxílio na
conscientização a todos os cidadãos sobre a impoÉância da
mulher perante a sociedadê brasileira.
GÂBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
NÂIUMUNDO DAS MANGABEIRA§, EM 04 DE JULHO DE
2022.

EXTR]ÀTO DE CONTRÁTO NE 4OO.39O.O1I2O22 PREGÃO
ELETRONICO NC OO8/2O22

EXTRÂTO DE CONTRÂTO NC 4OO.39O.O1/2O22 PREGÃO
ELETRONICO Nc Ooat2022. PROCE S S OÂDMINISTRÂTM No
4oo.39ol2022 | CONTRÂTÂNTE: FUNDo MUNTCIPAL DE
SAÚDE (FMs) DE SUCUPIRÁ Do RIAcHÃo - r,,l.q, cnpJ
No 12.095.42910001-99 CONTRÂTADA: A MARIA LOPES DÉ
sÁ, GNPJ Nc 04.544.644/00O1-00. OBJETO: Contratação de
empresa para prestação de serviços na realização de exames
laboratoriais, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de
Sucupira do Riachão . MÂ. VALOR: Rg 114.184,00 (cento e
quatorze mil cento e oitenta e quatro reais). FONTE DE
RECURSOS: Rscurso Municipal BASE LEGÂL: Lol Fodoral
Nc 8.666/94 s suas altsÍaçõas postrrlores, em todos os seus
termos. ASSINATURÁ DO CONTRATO: 22 de junho de 2022.
Luara Lima Porto Carvalho.
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PREFEITURA MUNICIPAL I'E TI,'FILâNDIA

A\ZIOLY CARDOSO IJMA E STLVA
PREFEITO

HOMOLOGO A TOIW| DÂ PREçO Nc O5/í2O22

HOMOLOGAÇÃO. Homotogo a TOMADA PRXçO No 05/2022
Processo Adm Nc 29/2022, com amparo na Lei Federal r.r
8.666/93 e suas alteraçôes, em conforuidade com o
especificado: Empresa: DAVI MENDONÇÂ NUNES CNpJ: nI
37.118.550/0001-10. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para prestaçâo de serviços dê recuperâção e
Delhoramentos de estradas vicinais, no Município de Tirfitândia
-MA. ÀMPARO LEGAL: Lei Federal n.c A.666/93 com suas
alteraçóes. VÀLOR R$ 2.382-749,31 (dois milhôes, trezentos e
oitenta e dois mil, setecentos e quarerta e nove reais e trinta e
um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA: 02 _ pODER
EXECULTryO; 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRÁS E
SERVIÇOS PÚBIJCOS. 26.451.10O2.r2L8.00004-4.90.51.00 _
OBRÂS E INSTALAÇóES; 18 - FUNDO MUNICIPAL DE
COMPENSAÇÃO FINAN E EXPLORAÇÃO MINERAL;
26.4s1.1002.1218.00004.4.90.51.00 - oBRAS E INSTAIAÇÕES.
Jhêymison Carlos dos Santos pêreira. Secretário Municipat de
Administraçào Tufilânüa - MÀ OSIOT nO22-
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HOMOLOGO A TOMÂDA PREÇO No 06/2022

HOMOLOGAÇÃO. Homologo a TOMADA pRrÇO No 06/2022
Processo Adm No 30/2022, com amparo na Lei Federal n.o
8.666/93 e suas alteraçôes, em conformidade com o
ospecificado: Empresa; AD & JM SERVIÇOS E PRODUTOS
LTDA CNPJ: no 36.865.799/0001-26. OBJETO: Contratação de
empresa espocializada para prêstagáo de serviços de reforma
do centro de saúde na sede, do Muúcípio de Tufilândia - MÂ.
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
RIACIIãO

EXTRÂTO DE CONTRÀTO NC 4OO.39O.O2I2O22 PREGÃO
ELETRONICO NO OOA/2O22

ErTRÂTO DE CONTRÂTO Nc 4OO.39O.O2I2O22 PRECÃO
ELETRONICO Nc ooal2íD22. PROCES S OADMINTSTRATIVO NI
4OO.39O/2O22: CONTRÂTANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE (FMS) DE SUCUPIRÁ DO RTACHÀO - MA, CNPJ
N! 12.095.42910001-99 CONTRATAI)A: CLEUDSON LIMA DÉ
sÁ, CNPJ Nr 11 .202.78410001-57, OBJETO: Contrataçáo de
€mpresa para prestaçáo de sewiços na realização de exames
laboratoriais, destinado a S€cretaria Municipal de Saúde d€
Sucupira do Riachão - MA. VALOR: Rg 131.040,00 (cento e
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