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EXPEDIENTE 
 

O Diário Oficial do Município de Viana, veiculado exclusivamente na 
forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração 
Direta e Indireta deste Município, sendo as referidas entidades 
inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado. 

 
 

ACERVO 
 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Viana poderão ser 
consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço 
eletrônico: www.viana.ma.gov.br. 
 
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse 
www.viana.ma.gov.br/diariooficial. As consultas e pesquisas são de 
acesso gratuito e independente de qualquer cadastro. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.00.033/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 

 
Ata de Registro de Preços nº 003/2019 

Processo Administrativo nº 00.00.033/2018 
 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, o 
MUNICÍPIO DE VIANA, através da Prefeitura Municipal de Viana, inscrita no 
C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.439.988/0001-76, com sede na Praça Ozimo de 
Carvalho, 141, Centro/Viana - MA, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. MAGRADO AROUCHA 
BARROS, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 027737692004-4 
SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 508.229.003-78, residente nesta cidade de 
Viana/MA, consoante Decreto Municipal nº 61/2017, e a empresa AGNUS 
SERVIÇOS LTDA-ME- CNPJ Nº 04.699.670/0001-07, com sede na Av. Carmino 
de Morais, nº 35, Centro - Cachoeira Grande-MA, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Francisco de Assis Guedes 
Correia, portador do RG nº 76264997-6 e o CPF nº 817.980.673-15, 
consoante Decreto Municipal nº 61/2017, RESOLVEM registrar o preço da 
licitante signatária, vencedora do Pregão Presencial nº 033/2018, sob o 
regime de prestação de serviços pelo Sistema de Registro de Preços, para 
contratação eventual e futura de locação de veículos automotores e 
máquinas pesadas destinadas a diversas Secretarias deste Município de 
Viana/MA, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada 
pelo Decreto Municipal nº 61/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que 
couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal 7894/2013, Lei 
Federal 9.488/18 a Lei Federal nº 8.078/1990 - Código de Defesa do 
Consumidor a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes 
à espécie:    
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
Registro de Preços para locação de veículos automotores e máquinas 
pesadas destinadas a diversas Secretarias deste Município de Viana/MA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses 
contados a partir da sua assinatura. 
 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a solicitar os serviços citados 
na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, 
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem 
que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, 
sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o 
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua 
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 
 

1. PODER EXECUTIVO 

1.1 LEIS 

1.3 ATOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

1.4 LICITAÇÕES E CONTRATOS 

1.4.1 Aviso de Licitações 

1.4.2 Atas de Sessões 

1.4.3 Comunicados 

1.4.4 Atas de registro de preço 

1.2 DECRETOS 
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Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro 
de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de 
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que 
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida à ordem de classificação. 
 
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante. 
 
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de 
acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo 
ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma. 
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as 
sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 
e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mediante a realização dos serviços 
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de 
empenho, após a conferência pelo gestor a ser designado pela contratante. 
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa 
com discriminação dos bens, será esta atestada e encaminhada à 
administração da entidade contratante para fins liquidação. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, 
por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 
(trinta) dias corridos após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do 
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do 
mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do 
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
 
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do 
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM=I x N x VP 

Onde: 
 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
          365                365 
 
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 
Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A realização dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do 
pedido. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro 
de Preços n° «033/2018», a Administração da entidade contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 
 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, 
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 - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo 
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor dos serviços não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não entregues, no 
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo 
de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. 
de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não 
execução parcial ou total do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
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Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro 
desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e 
“III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto - 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. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às 
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que 
eleve o custo dos bens registrados. 
 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido. 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante 
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 
 
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 
 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante 
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à 
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber 

embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa: 
 
• A pedido, quando: 
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem os custos. 
 
• Por iniciativa da Administração, quando: 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 
decorrentes. 
 
• Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E 
EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
 
Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, pela contratante. 
Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviço, sua retificação ou 
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 
requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a prestar 
os serviços, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, 
em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de 
acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se 
dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de 
fornecimento registrados na Ata. 
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Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços registradas nesta Ata poderá 
ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto 
no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária 
da presente Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui 
em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e 
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da 
assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
A empresa prestadora dos serviços compromete-se a cumprir as obrigações 
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, 
dos anexos e da natureza da atividade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do 
Contrato: 
 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega da Nota Fiscal e 
certidões; 
 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por 
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 
e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº  
033/2018 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 
 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeira, com 
observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  
e demais normas aplicáveis. 
 
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na 
imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Contratante. 
 
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, 
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas no foro da cidade de Viana/MA, com exclusão de qualquer outro. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 
também o subscrevem. 
 

Viana (MA), 28 de janeiro de 2019. 

 
 

Magrado Aroucha Barros 
Prefeito Municipal 

 
 

AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME 
Francisco de Assis Guedes Correia 

Proprietário 
 
TESTEMUNHAS: 
1:   
NOME: 
CPF: 
 
2:   
NOME: 
CPF: 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

 
ANEXO ÚNICO 

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2018 

VIGENCIA: 12 MESES 
 
Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 003/2019, celebrada 
perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tendo como partes 
o Gabinete do Prefeito; Secretaria de Infra Estrutura; Secretaria de Educação, 
Cultura Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Secretaria Municipal de Infraestrutura e as Empresas 
que tiveram seus preços registrados, em face à realização do Pregão 
033/2018. 
 
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos automotores e máquinas 
pesadas, com motorista e operador respectivamente. 
 
DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. 
AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ Nº 04.699.670/0001-07 
AV.CARMINO DE MORAIS, Nº 35, CENTRO-CACHOEIRA GRANDE-MA 
FONE: (98) 3364-9150 
EMAIL: agnusservicoss@gmail.com 
 
ITENS REGISTRADOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VL UNIT VL TOTAL 
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03 

Veículo tipo utilitário 

cabine simples (tipo 

estrada), com 

motorista, com as 

seguintes 

características 

mínimas: 02(duas) 

portas laterais. Motor 

igual ou superior 1.0, 

04 (quatro) cilindros. 

Potencia mínima de 

65cv (sessenta e cinco 

cavalos), dotado de 

todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre - 

Abastecimento de 

combustível, por 

conta da contratante. 

UNID 4 4.280,00 17.120,00 

04 

Caminhonete de 

carroceria aberta, 

CABINE DUPLA (tipo 

Hilux), ar 

condicionado. Com 

tração nas 04 rodas 

com motorista, com 

capacidade de cargo 

mínima de 02 Ton 

(duas toneladas), 

motor com potência 

mínima de 80HP, com 

no máximo 02 anos de 

uso, em perfeito 

estado para o 

trabalho de transporte 

e distribuição de 

diversos materiais e 

equiparemos, dotado 

de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. - 

Abastecimento de 

combustível! Por 

conta da contratante. 

UNID 12 7.300,00 87.600,00 

05 

Veículo automotor, 

tipo VAN ou micro-

ônibus. Ar 

condicionado, com 

motorista com 

capacidade de mínima 

de 15 passageiros, 

motor com potência 

mínima de 80CV, em 

perfeito estado 

destinado para o 

transporte de alunos 

da zona rural, dotado 

de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quilometragem Livre. 

- Abastecimento de 

combustível, por 

conta da contratante. 

UNID 4 8.770,00 35.080,00 

07 

Caminhonete fechada 

SUV (tipo SW4). Ar 

condicionado. Com 

tração nas 04 rodas, 

câmbio automático. 

ABS, capacidade 

mínima de 05 

passageiros, motor 

com potência mínima 

de 80HP, com 

motorista e em 

perfeito estado de 

conservação, com no 

máximo 02 anos de 

uso, destinado ao 

Gabinete do Prefeito. 

Dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. - 

Abastecimento de 

combustível, por 

conta da contratante. 

UNID 1 10.100,00 10.100,00 
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08 

Caminhonete 

carroceria de 

madeira, CABINE 

SIMPLES (tipo D-20), 

ar condicionado, com 

motorista, com 

capacidade de carga 

mínima de 02 Ton 

(duas toneladas), 

motor com potência 

mínima de 80HP, em 

perfeito estado para o 

trabalho de transporte 

e distribuição de 

diversos materiais e 

equipamentos, 

dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. 

— Abastecimento de 

combustível! Por 

conta da contratante. 

UNID 6 5.300,00 31.800,00 

10 

Caminhão 3/4, 

carroceria fechada, 

tipo Bati, GM D40, 

FORD F 4000 OU 

SIMILAR, com 

motorista, com 

capacidade de carga 

mínima de 3 Ton, 

potência mínima de 

80 HP. para o 

transporte de came 

verde, dotado de 

todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quilometragem livre. 

— Abastecimento de 

combustível], por 

conta da contratante. 

UNID 1 7.100,00 7.100,00 

11 

Caminhão Pipa, com 

motorista, tanque 

com capacidade 

mínima de 8 mil/litros. 

Potencia mínima de 

130c' em perfeito 

estado para 

abastecimento d’água 

em escolas na sede e 

zona rural, dotados de 

todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hrs. 

— Abastecimento de 

combustível, por 

conta da contratante. 

UNID 4 8.500,00 34.000,00 

14 

Caminhão basculante 

toco, com motorista 

com capacidade de 

carga mínima de 5m3, 

com potência mínima 

de 130cv em perfeito 

estado para o 

trabalho, transporte 

de terras, cascalhos. 

Entulhos, lixo e 

demais materiais, 

dotados de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre.  

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hrs. 

— Abastecimento de 

combustível, por 

conta da contratante. 

UNID 5 6.700,00 33.500,00 

17 

Retroescavadeira, 

com operador, com as 

seguintes 

características 

mínimas: Dotada de 

todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quantidade estimada 

HORA 200 190,00 38.000,00 
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de hora/mês: 150hs. 

— Abastecimento de 

combustível, por 

conta da contratante. 

18 

Escavadeira, tipo 

CX160 ou similar, com 

operador, com as 

seguintes 

características 

mínimas: Dotada de 

todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hs. 

— Abastecimento de 

combustível, por 

conta da contratante. 

HORA 200 300,00 60.000,00 

TOTAL MENSAL  R$    354.300,00  

TOTAL   R$ 4.251.600,00  

 
               Viana/MA, 28 de Janeiro de 2019. 

 
 
 

Magrado Aroucha Barros 
Prefeito Municipal 

 
 

AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME 
Francisco de Assis Guedes Correia 

Proprietário 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1:   
NOME: 
CPF: 
 
2:   
NOME: 
CPF: 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018/SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.00.033/2018 

 
CONTRATO Nº 014/2019 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VIANA E 
A EMPRESA AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 
 
O MUNICÍPIO DE VIANA, através da Prefeitura Municipal de Viana, inscrita no 
C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.439.988/0001-76, com sede na Praça Ozimo de 
Carvalho, 141, Centro/ Viana -MA, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração e 
Planejamento, a Sra. Arlene Pereira Barros, brasileira, viúva, portadora do 
CPF/MF sob o nº 146.701.943-72, residente e domiciliada na cidade de 
Viana-MA, e a empresa AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME,  inscrita  no  CNPJ  sob o 
nº 04.699.670/0001-07, situada na Av. Carmino de Morais, nº 35, Cachoeira 
Grande-MA,   doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
por Francisco de Assis Guedes Correia, RG nº 76264997-6 SSPMA, CPF nº 
817.980.673-15, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, 
ajustado o presente CONTRATO Nº 014/2019, decorrente do Pregão nº 
033/2018, formalizado nos autos do Processo nº 00.00.033/2018, 
submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos 
pela Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
61/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 
8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie.    
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem como objeto Contratação de Empresa para locação 
de veículos automotores destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste 
Município de Viana/MA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 
 
Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o 
Edital do Pregão nº 033/2018, a Ata de Registro de Preços nº 003/2019, a 
Proposta de Preços da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
 
O valor total deste Contrato é de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e 
quatrocentos reais). 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VL UNIT VL TOTAL 
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04 

Caminhonete de 

carroceria aberta, 

CABINE DUPLA (tipo 

Hilux), ar condicionado. 

Com tração nas 04 rodas 

com motorista, com 

capacidade de cargo 

mínima de 02 Ton (duas 

toneladas), motor com 

potência mínima de 

80HP, com no máximo 

02 anos de uso, em 

perfeito estado para o 

trabalho de transporte e 

distribuição de diversos 

materiais e 

equiparemos, dotado de 

todos os equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. - 

Abastecimento de 

combustível! Por conta 

da contratante. 

UNID 01 7.300,00 7.300,00 

07 

Caminhonete fechada 

SUV (tipo SW4). Ar 

condicionado. Com 

tração nas 04 rodas, 

câmbio automático. 

ABS, capacidade mínima 

de 05 passageiros, 

motor com potência 

mínima de 80HP, com 

motorista e em perfeito 

estado de conservação, 

com no máximo 02 anos 

de uso, destinado ao 

Gabinete do Prefeito. 

Dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. - 

Abastecimento de 

combustível, por conta 

da contratante. 

UNID 1 10.100,00 10.100,00 

TOTAL MENSAL  R$    17.400,00  

TOTAL   R$ 104.400,00  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis durante 
a vigência do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 02 03 04 122 0007 2011 Manut da Sec de 
Adm e Planejamento; 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, 
§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE ao seu critério, e observado o 
limite de acréscimo de que trata está Cláusula, poderá requisitar serviços 
adicionais a serem remunerados nas mesmas condições e preços deste 
Contrato, ainda que utilizada dotação orçamentária distinta da estabelecida 
na Cláusula Quarta.    
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas hipóteses do Parágrafo Primeiro, será 
apostilado o presente instrumento para indicar a dotação orçamentária 
necessária à cobertura da despesa eventual e extraordinária quando for o 
caso.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo acréscimo ao valor total do Contrato, será 
formalizado, na forma da lei, o respectivo Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e término 
em 31/12/2019, condicionada sua eficácia à publicação no Jornal Oficial do 
Município. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A Contratada deverá prestar os serviços de locação de veículos automotores 
e máquinas pesadas destinadas a diversas Secretarias deste Município de 
Viana/MA, através de mão-de-obra qualificada, observando os critérios de 
qualidade técnica, no prazo de execução de 10 (dez) dias contados a partir 
do recebimento da respectiva Ordem de Execução de Serviço. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos serviços de locação de veículos 
automotores e máquinas pesadas destinadas a diversas Secretarias deste 
Município de Viana/MA, deverá ocorrer de forma parcelada, mediante 
Ordem de Execução de Serviço, no qual constará o local da entrega. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de até 10 (dez) dias poderá ser prorrogado, 
a critério da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, desde que a Contratada 
formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, 
sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A Prefeitura Municipal de Viana acompanhará e 
fiscalizará a execução dos serviços por meio de servidor ou comissão da 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A Secretaria Municipal de Infra Estrutura, observado 
o prazo de execução e concluída a prestação do serviço, atestará se os 
mesmos foram executados em conformidade. 
  
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA fica obrigada a: 
 
a) prestar os serviços necessários à execução do objeto deste 
Contrato, através de mão-de-obra qualificada, observando os critérios de 
qualidade técnica, prazos e custos previstos na Proposta de Preços, no 
Termo de Referência e neste instrumento;  
 
b) executar os serviços contratados no prazo de até 10 (dez) dias, 
contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Execução de 
Serviço; 
 
c) informar em tempo hábil, qualquer motivo que impossibilite a 
conclusão dos serviços no prazo; 
 
d) executar os serviços utilizando profissionais qualificados e em 
número suficiente; 
 
e)  manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
f) fornecer os equipamentos, materiais e ferramentas necessárias à 
execução do Contrato; 
 
g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e 
eletrônico (e-mail), telefones, nomes dos responsáveis; 
 
h) comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no 
seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone e 
outros dados que forem importantes; 
 
i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do 
presente contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
 
j) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos serviços; 
 
k) manter o pessoal necessário para garantir a execução dos 
serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de 
férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, demissão e outros 
análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
 
l) manter seu pessoal atualizado tecnologicamente, promovendo 
treinamentos e participação em eventos técnicos que permitam a prestação 
dos serviços em regime de excelência; 
 

m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de 
segurança, higiene e medicina do trabalho; 
 
n) substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e 
independentemente de justificativa por parte desta, qualquer técnico ou 
empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao 
interesse do serviço público; 
 
o) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e 
mão-de-obra necessárias à execução dos serviços contratados, como única e 
exclusiva empregadora; 
 
p) responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à execução dos 
serviços, principalmente no tocante a uniformes, treinamentos, salários dos 
seus empregados, alimentação, transporte, encargos sociais e trabalhistas, 
tributos federais, estaduais e municipais, sem qualquer solidariedade por 
parte da CONTRATANTE; 
 
q) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos 
empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem; 
 
r) responsabilizar-se por todos os serviços não explícitos nas 
especificações, mas necessários à produção de todos os serviços a serem 
produzidos em decorrência deste Contrato; 
 
s) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas 
da lei, por quaisquer danos e ou prejuízos materiais ou pessoais causados 
direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 
 
t) acatar todas as exigências da CONTRATANTE, sujeitando-se à 
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
 
u)  manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato; 
 
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a 
execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo 
com os termos deste Contrato; 
 
c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou 
substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se 
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verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
serviços; 
 
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e 
prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas 
administrativas e financeiras em vigor; 
 
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 
relacionada com a prestação de serviços; 
 
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 
 
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou 
em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE 
e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser 
publicado no Jornal Oficial do Município. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução 
dos serviços subcontratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada não terá nenhum vínculo 
financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAL, 
PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 
 
A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a 
execução do objeto deste Contrato, não configurará vínculo empregatício de 
qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista, social, 
previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos trabalhistas, social, previdenciários, fiscais e comerciais, 
estabelecidos neste Contrato, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
Contrato ou restringir a regularização e a execução dosa serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização do Contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Infra 
Estrutura que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a 
aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios na execução dos 

serviços e nas ocorrências destes, não implica co-responsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato 
previsível ou imprevisível, porém com consequências incalculáveis, que 
onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente 
instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, quando for o caso, deverá 
formular a CONTRATANTE requerimento para revisão deste Contrato, 
comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de 
custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento 
do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de 
preços repercutiu no valor total pactuado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida na alínea anterior 
deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, alusivas à época 
da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO 
 
Após a conclusão da execução deste Contrato, observadas as disposições do 
Termo de Referência determinado pela Administração e da Proposta 
apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo, ressalvada a responsabilidade civil e ético-
profissional pelo serviço prestado, nos termos do art. 73, § 2º, da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE de acordo com os eventos 
realizados, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação 
da respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada de cópia da Ordem de 
Execução de Serviço correspondente, da Certidão Negativa de Débitos junto 
a Seguridade Social – CND/INSS, Certificado de Regularidade do FGTS, 
Certidões de Regularidade Estadual e Certidões de Regularidade Municipal, 
com data de validades compatíveis ao pagamento e desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por 
servidor ou comissão da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, 
diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA: Agência Banco do Brasil 
2972-6, Conta corrente 11.056-6. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo 
estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar 
multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota 
Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não 
tenha concorrido a empresa. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
Contratada. 
 
PARAGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento 
deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à 
atualização monetária. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal 
nº 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento da obrigação 
sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,02% 
(dois centésimos por cento) do valor total do contrato, em caso de atraso no 
atendimento da Ordem de Execução de Serviço, contado a partir da 
solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Viana, até o limite de 10% (dez 
por cento). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além das multas indicadas no parágrafo anterior, a 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na 
hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
 
e) as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser 
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
Viana/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da 
aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações 
legais. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá à Secretaria Municipal de Infra Estrutura 
quanto à irregularidade na execução do Contrato, a proposição quanto à 
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, 
apresentando provas que justifiquem a proposição. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita 
comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Jornal Oficial do Estado 
ou Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação 
das penalidades de advertência e multa de mora. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) 
dias contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores das multas poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da 
CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes 
de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 
 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
 
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a 
comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo 
estipulado; 
 
d) o atraso injustificado no início do fornecimento; 
 
e) a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação 
à CONTRATANTE; 
 
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação; 
 
g) o desatendimento das determinações regulares emanadas por 
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 
como as das Secretárias Municipais do Município de Viana/MA; 
 
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993; 
 
i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
j) a dissolução da CONTRATADA; 
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k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato; 
 
l) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 
nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 
 
m) a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo 
inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se 
as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 
 
n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato; 
 
o) razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o Contrato; 
 
p) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, 
acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite 
permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos 
termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei; 
 
q) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 
seja normalizada a situação; 
 
r) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos já recebidos, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos 
enumerados nas alíneas ‘a’ a ‘o’ desta cláusula; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  
 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n” a 
“r” desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da 
rescisão. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas 
contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até 
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas 
neste instrumento. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES 
 
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só 
produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou 
outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo 
consideradas comunicações verbais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Jornal 
Oficial do Estado ou Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias 
consecutivos desta data. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Viana/MA, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 
 
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que 
também os subscrevem. 
                    

Viana (MA), 29 de Janeiro de 2019. 
 
 

Prefeitura Municipal de Viana 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

Arlene Pereira Barros 
CONTRATANTE 

 
 

AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME 
Francisco de Assis Guedes Correia 

Proprietário 
CONTRATADO 

  
TESTEMUNHAS: 
1:   
NOME: 
CPF: 
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2:   
NOME: 
CPF: 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018/SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.00.033/2018 

 
CONTRATO Nº 015/2019 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VIANA E 
A EMPRESA AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO  DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS. 
 
O MUNICÍPIO DE VIANA, através da Prefeitura Municipal de Viana, inscrita no 
C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.439.988/0001-76, com sede na Praça Ozimo de 
Carvalho, 141, Centro/ Viana -MA, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Infra Estrutura, o Sr. 
Florimar Gonçalves Moreira, brasileiro, portadora do CPF/MF sob o nº 
006.746.683-40, residente e domiciliada na cidade de Viana-MA, e a empresa 
AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME,  inscrita  no  CNPJ  sob o nº 04.699.670/0001-07, 
situada na Av. Carmino de Morais, nº 35, Cachoeira Grande-MA,   doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Francisco de Assis 
Guedes Correia, RG nº 76264997-6 SSPMA, CPF nº 817.980.673-15, 
doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente 
CONTRATO Nº 015/2019, decorrente do Pregão nº 033/2018, formalizado 
nos autos do Processo nº 00.00.033/2018, submetendo-se às cláusulas e 
condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 61/2017, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei 
Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à 
espécie.    
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem como objeto Contratação de Empresa para locação 
de veículos automotores destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste 
Município de Viana/MA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 
 
Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o 
Edital do Pregão nº 033/2018, a Ata de Registro de Preços nº 003/2019, a 
Proposta de Preços da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
 
O valor total deste Contrato é de R$ 684.400,00 (seiscentos e oitenta e 
quatro mil e quatrocentos reais). 
 
  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VL UNIT VL TOTAL 

04 

Caminhonete de 

carroceria aberta, 

CABINE DUPLA (tipo 

Hilux), ar condicionado. 

Com tração nas 04 

rodas com motorista, 

com capacidade de 

cargo mínima de 02 Ton 

(duas toneladas), motor 

com potência mínima 

de 80HP, com no 

máximo 02 anos de uso, 

em perfeito estado para 

o trabalho de 

transporte e 

distribuição de diversos 

materiais e 

equiparemos, dotado 

de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. - 

Abastecimento de 

combustível! Por conta 

da contratante. 

UNID 03 7.300,00 21.900,00 

08 

Caminhonete 

carroceria de madeira, 

CABINE SIMPLES (tipo 

D-20), ar condicionado, 

com motorista, com 

capacidade de carga 

mínima de 02 Ton (duas 

toneladas), motor com 

potência mínima de 

80HP, em perfeito 

estado para o trabalho 

de transporte e 

distribuição de diversos 

materiais e 

equipamentos, dotado 

de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

UNID 02 5.300,00 10.600,00 
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quilometragem livre. — 

Abastecimento de 

combustível! Por conta 

da contratante. 

10 

Caminhão 3/4, 

carroceria fechada, 

tipo Bati, GM D40, 

FORD F 4000 OU 

SIMILAR, com 

motorista, com 

capacidade de carga 

mínima de 3 Ton, 

potência mínima de 80 

HP. para o transporte 

de came verde, dotado 

de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quilometragem livre. — 

Abastecimento de 

combustível], por conta 

da contratante. 

UNID 1 7.100,00 7.100,00 

14 

Caminhão basculante 

toco, com motorista 

com capacidade de 

carga mínima de 5m3, 

com potência mínima 

de 130cv em perfeito 

estado para o trabalho, 

transporte de terras, 

cascalhos. Entulhos, lixo 

e demais materiais, 

dotados de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre.  

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hrs. — 

Abastecimento de 

combustível, por conta 

da contratante. 

UNID 5 6.700,00 33.500,00 

17 

Retroescavadeira, com 

operador, com as 

seguintes 

características mínimas: 

Dotada de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hs. — 

Abastecimento de 

combustível, por conta 

da contratante. 

HORA 200 190,00 38.000,00 

18 

Escavadeira, tipo 

CX160 ou similar, com 

operador, com as 

seguintes 

características mínimas: 

Dotada de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hs. — 

Abastecimento de 

combustível, por conta 

da contratante. 

HORA 200 300,00 60.000,00 

TOTAL MENSAL  R$    171.100,00  

TOTAL   R$ 684.400,00  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis durante 
a vigência do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 02 30 20 122 0005 2026 Manut da Sec de 
Agricultura, Pesca e Meio Ambiente; 02 35 04 1232 0007 2014 Manut da Sec 
de Infra Estrutura; 02 35 15 451 0325 2156 Superintendência de Limpeza 
Pública; 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, 
§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE ao seu critério, e observado o 
limite de acréscimo de que trata está Cláusula, poderá requisitar serviços 
adicionais a serem remunerados nas mesmas condições e preços deste 
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Contrato, ainda que utilizada dotação orçamentária distinta da estabelecida 
na Cláusula Quarta.    
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas hipóteses do Parágrafo Primeiro, será 
apostilado o presente instrumento para indicar a dotação orçamentária 
necessária à cobertura da despesa eventual e extraordinária quando for o 
caso.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo acréscimo ao valor total do Contrato, será 
formalizado, na forma da lei, o respectivo Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e término 
em 31/12/2019, condicionada sua eficácia à publicação no Jornal Oficial do 
Município. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A Contratada deverá prestar os serviços de locação de veículos automotores 
e máquinas pesadas destinadas à Secretaria de Infra Estrutura deste 
Município de Viana/MA, através de mão-de-obra qualificada, observando os 
critérios de qualidade técnica, no prazo de execução de 10 (dez) dias 
contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Execução de 
Serviço. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega dos serviços de locação de veículos 
automotores e máquinas pesadas destinadas a Secretaria de Infra Estrutura 
deste Município de Viana/MA, deverá ocorrer de forma parcelada, mediante 
Ordem de Execução de Serviço, no qual constará o local da entrega. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de até 10 (dez) dias poderá ser prorrogado, 
a critério da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, desde que a Contratada 
formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, 
sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Prefeitura Municipal de Viana acompanhará e 
fiscalizará a execução dos serviços por meio de servidor ou comissão da 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A Secretaria Municipal de Infra Estrutura, observado 
o prazo de execução e concluída a prestação do serviço, atestará se os 
mesmos foram executados em conformidade. 
  
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA fica obrigada a: 
 
a) prestar os serviços necessários à execução do objeto deste 
Contrato, através de mão-de-obra qualificada, observando os critérios de 
qualidade técnica, prazos e custos previstos na Proposta de Preços, no 
Termo de Referência e neste instrumento;  
 

b) executar os serviços contratados no prazo de até 10 (dez) dias, 
contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Execução de 
Serviço; 
 
c) informar em tempo hábil, qualquer motivo que impossibilite a 
conclusão dos serviços no prazo; 
 
d) executar os serviços utilizando profissionais qualificados e em 
número suficiente; 
 
e)  manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
f) fornecer os equipamentos, materiais e ferramentas necessárias à 
execução do Contrato; 
 
g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e 
eletrônico (e-mail), telefones, nomes dos responsáveis; 
 
h) comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no 
seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone e 
outros dados que forem importantes; 
 
i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do 
presente contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
 
j) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos serviços; 
 
k) manter o pessoal necessário para garantir a execução dos 
serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de 
férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, demissão e outros 
análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
 
l) manter seu pessoal atualizado tecnologicamente, promovendo 
treinamentos e participação em eventos técnicos que permitam a prestação 
dos serviços em regime de excelência; 
 
m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de 
segurança, higiene e medicina do trabalho; 
 
n) substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e 
independentemente de justificativa por parte desta, qualquer técnico ou 
empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao 
interesse do serviço público; 
 
o) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e 
mão-de-obra necessárias à execução dos serviços contratados, como única e 
exclusiva empregadora; 
 
p) responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à execução dos 
serviços, principalmente no tocante a uniformes, treinamentos, salários dos 
seus empregados, alimentação, transporte, encargos sociais e trabalhistas, 
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tributos federais, estaduais e municipais, sem qualquer solidariedade por 
parte da CONTRATANTE; 
 
q) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos 
empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem; 
 
r) responsabilizar-se por todos os serviços não explícitos nas 
especificações, mas necessários à produção de todos os serviços a serem 
produzidos em decorrência deste Contrato; 
 
s) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas 
da lei, por quaisquer danos e ou prejuízos materiais ou pessoais causados 
direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 
 
t) acatar todas as exigências da CONTRATANTE, sujeitando-se à 
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
 
u)  manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato; 
 
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a 
execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo 
com os termos deste Contrato; 
 
c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou 
substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se 
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
serviços; 
 
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e 
prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas 
administrativas e financeiras em vigor; 
 
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 
relacionada com a prestação de serviços; 
 
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 
 
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou 
em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE 
e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser 
publicado no Jornal Oficial do Município. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução 
dos serviços subcontratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada não terá nenhum vínculo 
financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAL, 
PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 
 
A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a 
execução do objeto deste Contrato, não configurará vínculo empregatício de 
qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista, social, 
previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos trabalhistas, social, previdenciários, fiscais e comerciais, 
estabelecidos neste Contrato, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
Contrato ou restringir a regularização e a execução dosa serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização do Contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Infra 
Estrutura que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a 
aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios na execução dos 
serviços e nas ocorrências destes, não implica co-responsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato 
previsível ou imprevisível, porém com consequências incalculáveis, que 
onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente 
instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, quando for o caso, deverá 
formular a CONTRATANTE requerimento para revisão deste Contrato, 
comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de 
custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento 
do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de 
preços repercutiu no valor total pactuado. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida na alínea anterior 
deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, alusivas à época 
da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO 
 
Após a conclusão da execução deste Contrato, observadas as disposições do 
Termo de Referência determinado pela Administração e da Proposta 
apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo, ressalvada a responsabilidade civil e ético-
profissional pelo serviço prestado, nos termos do art. 73, § 2º, da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE de acordo com os eventos 
realizados, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação 
da respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada de cópia da Ordem de 
Execução de Serviço correspondente, da Certidão Negativa de Débitos junto 
a Seguridade Social – CND/INSS, Certificado de Regularidade do FGTS, 
Certidões de Regularidade Estadual e Certidões de Regularidade Municipal, 
com data de validades compatíveis ao pagamento e desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por 
servidor ou comissão da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, 
diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA: Agência Banco do Brasil 
2972-6, Conta corrente 11.056-6. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo 
estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar 
multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota 
Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não 
tenha concorrido a empresa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
Contratada. 
 
PARAGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento 
deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à 
atualização monetária. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal 
nº 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento da obrigação 
sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,02% 
(dois centésimos por cento) do valor total do contrato, em caso de atraso no 
atendimento da Ordem de Execução de Serviço, contado a partir da 
solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Viana, até o limite de 10% (dez 
por cento). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além das multas indicadas no parágrafo anterior, a 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na 
hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
 
e) as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser 
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
Viana/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da 
aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações 
legais. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Caberá à Secretaria Municipal de Infra Estrutura 
quanto à irregularidade na execução do Contrato, a proposição quanto à 
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, 
apresentando provas que justifiquem a proposição. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita 
comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Jornal Oficial do Estado 
ou Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação 
das penalidades de advertência e multa de mora. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) 
dias contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela 
CONTRATANTE. 
 



DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE VIANA 

Conforme Lei Municipal nº 446, de 20 de Abril de 2017. 

 
 

quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019  Ano II | Edição nº 080          Página 19 de 29 

 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, 
 em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 
 

 O Município de Viana/MA garante a autenticidade deste documento,  
 desde que visualizado através do site www.viana.ma.gov.br  

www.viana.ma.gov.br 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores das multas poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da 
CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes 
de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 
 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
 
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a 
comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo 
estipulado; 
 
d) o atraso injustificado no início do fornecimento; 
 
e) a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação 
à CONTRATANTE; 
 
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação; 
 
g) o desatendimento das determinações regulares emanadas por 
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 
como as das Secretárias Municipais do Município de Viana/MA; 
 
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993; 
 
i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
j) a dissolução da CONTRATADA; 
 
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato; 
 
l) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 
nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 
 
m) a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo 
inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se 
as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 
 
n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato; 
 

o) razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o Contrato; 
 
p) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, 
acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite 
permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos 
termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei; 
 
q) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 
seja normalizada a situação; 
 
r) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos já recebidos, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos 
enumerados nas alíneas ‘a’ a ‘o’ desta cláusula; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  
 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n” a 
“r” desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da 
rescisão. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas 
contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até 
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas 
neste instrumento. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES 
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Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só 
produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou 
outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo 
consideradas comunicações verbais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Jornal 
Oficial do Estado ou Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias 
consecutivos desta data. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Viana/MA, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 
 
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que 
também os subscrevem. 
                   

Viana (MA), 29 de Janeiro de 2019. 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Viana 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

Florimar Gonçalves Moreira 
CONTRATANTE 

 
 
 

AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME 
Francisco de Assis Guedes Correia 

Proprietário 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
1:   
NOME: 
CPF: 
 
2:   
NOME: 
CPF: 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.00.033/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 

 
Ata de Registro de Preços nº 002/2019 

Processo Administrativo nº 00.00.033/2018 
 
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, o 
MUNICÍPIO DE VIANA, através da Prefeitura Municipal de Viana, inscrita no 
C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.439.988/0001-76, com sede na Praça Ozimo de 
Carvalho, 141, Centro/Viana - MA, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. MAGRADO AROUCHA 
BARROS, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 027737692004-4 
SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 508.229.003-78, residente nesta cidade de 
Viana/MA, consoante Decreto Municipal nº 61/2017, e a empresa 
L.A.MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, inscrita  no  
CNPJ  sob o nº 23.679.517/0001-54, com sede na Praça da Matriz, nº 66, 
CEP: 65.215-000, Centro-Viana-MA,   doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por LUIS ANTONIO MEIRELES GOMES, portador do 
RG nº 2133792200-3 SSP/MA e o CPF nº 280.050.663-68, consoante Decreto 
Municipal nº 61/2017, RESOLVEM registrar o preço da licitante signatária, 
vencedora do Pregão Presencial nº 033/2018, sob o regime de prestação de 
serviços pelo Sistema de Registro de Preços, para contratação eventual e 
futura de locação de veículos automotores e máquinas pesadas destinadas a 
diversas Secretarias deste Município de Viana/MA, a teor do disposto na Lei 
Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 61/2017, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 
8.666/1993, Decreto Federal 7894/2013, Lei Federal 9.488/18 a Lei Federal 
nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor a Lei Complementar nº 
123/2006 e demais normas pertinentes à espécie:    
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
Registro de Preços para locação de veículos automotores e máquinas 
pesadas destinadas a diversas Secretarias deste Município de Viana/MA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses 
contados a partir da sua assinatura. 
 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a solicitar os serviços citados 
na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, 
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem 
que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, 
sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o 
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua 
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do 
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certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 
 
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro 
de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de 
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que 
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida à ordem de classificação. 
 
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante. 
 
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de 
acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo 
ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma. 
 
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as 
sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 
e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mediante a realização dos serviços 
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de 
empenho, após a conferência pelo gestor a ser designado pela contratante. 
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa 
com discriminação dos bens, será esta atestada e encaminhada à 
administração da entidade contratante para fins liquidação. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, 
por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 
(trinta) dias corridos após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do 
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do 
mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do 
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
 
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 

convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do 
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM=I x N x VP 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
          365                365 
 
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 
Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A realização dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do 
pedido. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro 
de Preços n° «033/2018», a Administração da entidade contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 
 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, 
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 - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo 
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor dos serviços não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não entregues, no 
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo 
de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. 
de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não 
execução parcial ou total do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 
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dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro 
desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e 
“III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto - 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. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às 
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que 
eleve o custo dos bens registrados. 
 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido. 
 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante 
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 
 
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 
 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante 
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à 
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber 
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa: 
 
• A pedido, quando: 
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem os custos. 
 
• Por iniciativa da Administração, quando: 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 
decorrentes. 
 
• Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E 
EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
 
Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, pela contratante. 
 
Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviço, sua retificação ou 
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 
requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 



DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE VIANA 

Conforme Lei Municipal nº 446, de 20 de Abril de 2017. 

 
 

quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019  Ano II | Edição nº 080          Página 23 de 29 

 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, 
 em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 
 

 O Município de Viana/MA garante a autenticidade deste documento,  
 desde que visualizado através do site www.viana.ma.gov.br  

www.viana.ma.gov.br 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a prestar 
os serviços, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, 
em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de 
acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se 
dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de 
fornecimento registrados na Ata. 
 
Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços registradas nesta Ata poderá 
ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto 
no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária 
da presente Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui 
em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e 
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da 
assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
A empresa prestadora dos serviços compromete-se a cumprir as obrigações 
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, 
dos anexos e da natureza da atividade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do 
Contrato: 
 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega da Nota Fiscal e 
certidões; 
 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por 
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 
e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº  
033/2018 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 
 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeira, com 
observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  
e demais normas aplicáveis. 
 
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na 
imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, 
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas no foro da cidade de Viana/MA, com exclusão de qualquer outro. 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 
também o subscrevem. 
 

Viana (MA), 28 de janeiro de 2019. 
 
 
 

Magrado Aroucha Barros 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

L.A.MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
Luiz Antônio Meireles Gomes 

Proprietário 
CONTRATADO 

  
TESTEMUNHAS: 
1:   
NOME: 
CPF: 
 
2:   
NOME: 
CPF: 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

ANEXO ÚNICO 
 

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2018 

VIGENCIA: 12 MESES 
 
Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 002/2019, celebrada 
perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tendo como partes 
o Gabinete do Prefeito; Secretaria de Infra Estrutura; Secretaria de Educação, 
Cultura Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Secretaria Municipal de Infraestrutura e as Empresas 
que tiveram seus preços registrados, em face à realização do Pregão 
033/2018. 
 
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos automotores e máquinas 
pesadas, com motorista e operador respectivamente. 
 
DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. 
L. A. MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
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CNPJ Nº 23.679.517/0001-54 
Praça da Matriz, nº 66, CEP: 65.215-000, Centro-Viana-MA 
FONE: (98) 3351-0504 
EMAIL:laempreendimentos1@hotmail.com 
 
 ITENS REGISTRADOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VL UNIT VL TOTAL 

01 

Motocicleta, com 

condutor, com as 

seguintes 

características 

mínimas: motor 

monocilíndrico de 04 

(quatro tempos) 

arrefecido a ar, com o 

mínimo 125cc (cento e 

vinte e cinco 

cilindradas), partida 

elétrica ou pedal, 

capacidade para 02 

(duas) pessoas. — 

Abastecimento de 

combustível, por conta 

da contratante. 

UNID 25 1.750,00 43.750,00 

02 

Veículo automotor 

passeio (tipo gol). Com 

motorista, com as 

Seguintes 

características 

mínimas: 04(quatro) 

portas laterais. Motor 

igual ou superior 1.0. Ar 

condicionado, 04 

(quatro) cilindros. 

Potencia mínima de 

65cv (sessenta e cinco 

cavalos), capacidade 

para no máximo 05 

(cinco) pessoas, dotado 

de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre — 

Abastecimento de 

UNID 25 3.850,00 96.250,00 

combustível! Por conta 

da contratante. 

06 

Veículo automotor, 

tipo VAN ou micro-

ônibus. Ar 

condicionado, com 

motorista, com 

capacidade mínima de 

15 passageiros, motor 

com potência mínima 

de 80CV, em perfeito 

estado destinado para 

o transporte de 

pacientes para 

tratamento fora do 

Município, nos trechos 

Viana/S.Luis/Viana, 

dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quilometragem livre. - 

Abastecimento de 

combustível! Por conta 

da contratante. 

UNID 2 8.600,00 17.200,00 

09 

Caminhão 3/4, 

carroceria aberta, tipo 

GM D40, FORD F 4000 

OU SIMILAR, com 

motorista, com 

capacidade de carga 

mínima de 3 Ton, 

potência mínima de 80 

HP, dotado de todos os 

Equiparemos 

obrigatórios  por lei, 

quilometragem livre. — 

Abastecimento de 

combustível, por conta 

da contratante. 

UNID 3 7.000,00 21.000,00 

12 

Caminhão Limpa Fossa, 

com motorista, tanque 

com capacidade 

Mínima de 8 mil/litros, 

potência mínima de 

130cv em perfeito 

estado. Para limpeza de 

fossas e cisternas de 

UNID 2 8.350,00 16.700,00 
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unidades de saúde e 

escolas na sede e zona 

rural, dotados de todos 

os equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hrs. 

— Abastecimento de 

combustível! Por conta 

da contratante. 

13 

Caminhão basculante 

truck, com motorista 

com capacidade de 

carga mínima de 12 m3, 

com potência mínima 

de 130cv em perfeito 

estado para o trabalho, 

transporte de terras, 

cascalhos. Entulhos, 

lixo e demais materiais, 

dotados de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei, 

quilometragem livre. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hrs. 

— Abastecimento de 

combustível, por conta 

da contratante. 

UNID 3 8.930,00 26.790,00 

15 

Pá Mecânica, com 

operador, com as 

seguintes 

características 

mínimas: caçamba de 

capacidade de carga 

mínima de 580L. 

Dotada de todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hs. — 

Abastecimento de 

combustível', por conta 

da contratante. 

HORA 200 190,00 38.000,00 

16 

Moto niveladora, com 

operador com as 

seguintes 

características 

mínimas: Dotada de 

todos os equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hs. — 

Abastecimento de 

combustível, por conta 

da contratante. 

HORA 200 220,00 44.000,00 

19 

Trator de esteira, tipo 

D-6 ou similar, Colin 

operador, com as 

seguintes 

características 

mínimas: Dotada de 

todos os equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Quantidade estimada 

de hora/mês: 150hs. - 

Abastecimento de 

combustível! Por conta 

da contratante. 

HORA 200 225,00 45.000,00 

TOTAL MENSAL  R$    348.690,00  

TOTAL PARA 12 MESES  R$ 4.184.280,00  

  
 

               Viana/MA, 28 de Janeiro de 2019. 
 
 
 

Magrado Aroucha Barros 
Prefeito Municipal 

 
 
 

L.A.MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
Luiz Antônio Meireles Gomes 

Proprietário 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
1:   
NOME: 
CPF: 
 
2:   
NOME: 
CPF: 
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RESENHA DE CONTRATO Nº 007/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME,  
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Prestação de 
serviços de provimento de sinal de internet por link dedicado full duplex 
através de sistemas de wifi, sem uso de rádio frequência, com I IP válido para 
a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais 
secretarias e coordenações e assistências técnicas, no valor total de R$ 
105.840,00 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta reais). PRAZO: 12 
meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 03 04 122 0007 2011. Manutenção da 
Secretaria de Administração. 02 30 20 122 0005 2026 Manutenção da 
Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. 02 35 04 122 0007 2014 
Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.  3.3.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 10 de janeiro de 2019. 
Arlene  Pereira Barros. Secretária Municipal de Administração de Viana - Ma. 

 
RESENHA DE CONTRATO Nº 012/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa L. A. MEIRELES GOMES 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.679.517/0001-54; OBJETO: Contratação de Empresa para locação de 
veículos automotores destinados à Secretaria de Administração deste 
Município de Viana/MA, no valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil, e 
oitocentos reais). PRAZO: 12 meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 03 04 122 
0007 2011. Manut da  Sec de Adm e Planejamento. 3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica.  Prefeitura de Viana(MA), 29 de Janeiro de 
2019. Arlene Pereira Barros. Secretária Municipal de Administração. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 013/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa L. A. MEIRELES GOMES 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.679.517/0001-54; OBJETO: Contratação de  Empresa para locação de 
veículos automotores destinados à Secretaria de Infra Estrutura deste 
Município de Viana/MA, no valor total de R$ 700.560,00 (setecentos mil, 
quinhentos e sessenta reais). PRAZO: 12 meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 30 
20 122 0005 2026. Manut da  Sec de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. 02 
35 04 1232 0007 2014 Manut da Sec de Infra Estrutura. 02 35 15 451 0325 
2156 Superintendência de Limpeza Pública. 3.3.90.39 Outros serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica.  Prefeitura de Viana (MA), 29 de Janeiro de 2019. 
Florimar Gonçalves Moreira. Secretário Municipal de Infra Estrutura. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 014/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita  no  

CNPJ  sob  o  nº 04.699.670/0001-07; OBJETO: Contratação de  Empresa para 
locação de veículos automotores destinados à Secretaria de Administração 
deste Município de Viana/MA, no valor total de R$ 104.400,00 (cento e 
quatro mil, e quatrocentos reais). PRAZO: 12 meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 
02 03 04 122 0007 2011. Manut da  Sec de Adm e Planejamento. 3.3.90.39 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  Prefeitura de Viana(MA), 29 de 
Janeiro de 2019. Arlene Pereira Barros. Secretária Municipal de 
Administração. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 015/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME,  inscrita  no  
CNPJ  sob  o  nº 04.699.670/0001-07; OBJETO: Contratação de  Empresa para 
locação de veículos automotores destinados à Secretaria de Infra Estrutura 
deste Município de Viana/MA, no valor total de R$ 684.400,00 (seiscentos e 
oitenta e quatro mil e quatrocentos reais). PRAZO: 12 meses; 
DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 30 20 122 0005 2026. Manut da Sec de Agricultura, 
Pesca e Meio Ambiente. 02 35 04 1232 0007 2014 Manut da Sec de Infra 
Estrutura. 02 35 15 451 0325 2156  Superintendência de Limpeza Pública. 
3.3.90.39 Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  Prefeitura de 
Viana(MA), 29 de Janeiro de 2019. Florimar Gonçalves Moreira. Secretário 
Municipal de Infra Estrutura. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 017/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME,  
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Prestação de 
serviços de provimento de sinal de internet por link dedicado full duplex 
através de sistemas de wifi, sem uso de rádio frequência, com I IP válido para 
a Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 90.720,00 (noventa mil, 
setecentos e vinte reais). PRAZO: 12 meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 07 10 
122 0007 2029. Manutenção da Secretaria de Saúde. 02 08 10 302 0426 2043 
Manutenção do Hospital Municipal. 02 08 10 301 0428 2125 Manutenção do 
Programa de Atenção Básica - PAB.  02 08 10 122 0007 2123. Manutenção do 
Fundo Municipal de Saúde. 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 10 de janeiro de 2019. Gesiane Cutrim 
Sousa. Secretária Municipal de Saúde de Viana - Ma. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 018/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Prestação de 
serviços de provimento de sinal de internet por link dedicado full duplex 
através de sistemas de wifi, sem uso de rádio frequência, com I IP válido para 
a Secretaria Municipal de Educação, no valor total de R$ 120.960,00 (cento e 
vinte mil, novecentos e sessenta reais). PRAZO: 12 meses; 
DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 09 12 122 0188 2048. Manutenção da Secretaria de 
Educação. 02 09 12 361 0188 2148 Manutenção do Salário Educação. 02 10 
12 361 0188 2060 Manutenção de Escolas da Educação Básica – 40%.  02 38 
12 361 0188 2051. Manutenção de Escolas da Educação Básica. 3.3.90.39 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 10 
de janeiro de 2019. Magrado Aroucha Barros. Prefeito Municipal de Viana - 
Ma. 
 

1.4.5 Decisão do Prefeito 

1.4.6 Homologação/Adjudicação 
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RESENHA DE CONTRATO Nº 019/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Prestação de 
serviços de provimento de sinal de internet por link dedicado full duplex 
através de sistemas de wifi, sem uso de rádio frequência, com I IP válido para 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no valor total de R$ 
60.480,00 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais). PRAZO: 12 meses; 
DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 11 04 122 0007 2067. Manutenção da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. 02 12 08 122 0007 2129 Manutenção 
do Fundo Municipal de Assistência Social. 02 12 08 243 0483 2150. 
Manutenção do Programa Primeira Infância Criança Feliz.  02 12 08 244 0487 
2087. Manutenção do IGD-SUAS e IGD - PBF. 02 12 08 244 0487 2127 SCFV-
Serviços de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos. 3.3.90.39 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 10 de 
janeiro de 2019. Silvana Pereira Mendonça. Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social de Viana - Ma. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 020/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.699.670/0001-07; OBJETO: Contratação de  Empresa para 
locação de veículos automotores destinados à Secretaria de Educação deste 
Município de Viana/MA, no valor total de R$ 597.480,00 (quinhentos e 
noventa e sete mil e quatrocentos e oitenta reais). PRAZO: 12 meses; 
DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 09 12 122 0188 2048 Manut da Sec de Educação. 
02 09 12 361 0188 2148 Manut do Salário Educação. 02 09 12 361 0239 1044 
Manut de Programa Transporte Escolar. 02 38 12 361 0188 2051 Manut de 
Escolas da Educ Básica. 02 10 12 361 0188 2060 Manut de Escolas da Educ 
Básica – 40%. 02 10 12 366 0213 2066 Manut do Ensino da EJA. 3.3.90.39 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  Prefeitura de Viana (MA), 29 
de Janeiro de 2019. Arlene Pereira Barros. Secretária Municipal de Educação. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 021/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME,  inscrita  no  
CNPJ  sob  o  nº 04.699.670/0001-07; OBJETO: Contratação de  Empresa para 
locação de veículos automotores destinados à Secretaria de Saúde deste 
Município de Viana/MA, no valor total de R$ 339.840,00 (trezentos e trinta e 
nove mil, oitocentos e quarenta reais). PRAZO: 12 meses; 
DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 07 10 122 0007 2029 Manut da Sec de Saúde. 02 08 
10 122 0007 2123 Manut do Fundo Municipal de Saúde. 02 08 10 301 0428 
2033 Manut do Prog Saúde Bucal. 02 08 10 301 0428 2034 Manut do Prog 
Saúde da Família. 02 08 10 301 0428 2125 Manut do Prog de Atenção Básica 
– PAB. 02 08 10 302 0426 2040 Manut das Unid Básicas de saúde. 02 08 10 
302 0426 2041 Manut do Centro Munic de Saúde. 02 08 10 302 0426 2043 
Manut do Hosp Municipal. 02 08 10 304 0430 2045 Manut do Prog Vig 
Sanitária 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  Prefeitura 
de Viana(MA), 29 de Janeiro de 2019. Gesiane Cutrim Sousa. Secretária 
Municipal de Saúde. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 028/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa AGNUS SERVIÇOS LTDA-ME,  inscrita  no  
CNPJ  sob  o  nº 04.699.670/0001-07; OBJETO: Contratação de  Empresa para 

locação de veículos automotores destinados à Secretaria do 
Desenvolvimento Social deste Município de Viana/MA, no valor total de R$ 
57.480,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais). PRAZO: 12 
meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 11 04 122 0007 2067. Manut da Sec Mun do 
Desenv Social.  02 12 08 122 0007 2129 Manut do Fundo Mun de Assist 
Social. 02 12 08 243 0483 2150 Manut do Progr Prim Inf Criança Feliz. 02 12 
08 244 0487 2087 Manut do IGD-SUAS-IGD-PBF. 02 12 08 244 0487 2127 
SCFV-Serv de Conv e Fortalec de vínculos. 02 12 08 244 0483 2153 Manut 
dos serviços do CREAS/PAEFI. 02 12 08 244 0487 2126 Manut dos Serv do 
CRAS/PAIF. 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  
Prefeitura de Viana(MA), 29 de Janeiro de 2019. Silvana Pereira Mendonça. 
Secretária Municipal do Desenvolvimento Social. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 029/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa L. A. MEIRELES GOMES 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.679.517/0001-54; OBJETO: Contratação de  Empresa para locação de 
veículos automotores destinados à Secretaria de Educação deste Município 
de Viana/MA, no valor total de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois 
mil reais). PRAZO: 12 meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 09 12 122 0188 2048 
Manut da Sec de Educação. 02 09 12 361 0188 2148 Manut do Salário 
Educação. 02 09 12 361 0239 1044 Manut de Programa Transporte Escolar. 
02 38 12 361 0188 2051 Manut de Escolas da Educ Básica. 02 10 12 361 0188 
2060 Manut de Escolas da Educ Básica – 40%. 02 10 12 366 0213 2066 Manut 
do Ensino da EJA. 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  
Prefeitura de Viana(MA), 29 de Janeiro de 2019. Arlene Pereira Barros. 
Secretária Municipal de Educação. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 032/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa L. A. MEIRELES GOMES 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.679.517/0001-54; OBJETO: Contratação de Empresa para locação de 
veículos automotores destinados à Secretaria de Saúde deste Município de 
Viana/MA, no valor total de R$ 354.200,00 (trezentos e cinquenta e quatro 
mil e duzentos reais). PRAZO: 12 meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 07 10 122 
0007 2029 Manut da Sec de Saúde. 02 08 10 122 0007 2123 Manut do Fundo 
Municipal de Saúde. 02 08 10 301 0428 2033 Manut do Prog Saúde Bucal. 02 
08 10 301 0428 2034 Manut do Prog Saúde da Família. 02 08 10 301 0428 
2125 Manut do Prog de Atenção Básica – PAB. 02 08 10 302 0426 2040 
Manut das Unid Básicas de saúde. 02 08 10 302 0426 2041 Manut do Centro 
Munic de Saúde. 02 08 10 302 0426 2043 Manut do Hosp Municipal. 02 08 
10 304 0430 2045 Manut do Prog Vig Sanitária 3.3.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica.  Prefeitura de Viana(MA), 29 de Janeiro de 2019. 
Gesiane Cutrim Sousa. Secretária Municipal de Saúde. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 034/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa L. A. MEIRELES GOMES 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.679.517/0001-54; OBJETO: Contratação de Empresa para locação de 
veículos automotores destinados à Secretaria do Desenvolvimento Social 
deste Município de Viana/MA, no valor total de R$ 75.600,00 (setenta e 
cinco mil e seiscentos reais). PRAZO: 12 meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 11 
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04 122 0007 2067. Manut da  Sec Mun do Desenv Social. 02 12 08 122 0007 
2129 Manut do  Fund Mun de Assist Social. 02 12 08 243 0483 2150  Manut 
do Progr Prim Inf Criança Feliz.  02 12 08 244 0487 2087 Manut do IGD-SUAS-
IGD-PBF. 02 12 08 244 0487 2127 SCFV-Serv de Conv e Fortalec de vínculos. 
02 12 08 244 0483 2153 Manut dos serviços do CREAS/PAEFI. 02 12 08 244 
0487 2126 Manut dos Serv do CRAS/PAIF. 3.3.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica.  Prefeitura de Viana(MA), 29 de Janeiro de 2019. 
Silvana Pereira Mendonça. Secretária Municipal do Desenvolvimento Social. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 035/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
035/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos (microcomputadores e respectivos periféricos) com peças de 
reposição para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
deste Município de Viana/MA, no valor total de R$ 175.599,00 (cento e 
setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais). PRAZO: até 
31/12/2019; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 02 04 122 0007 2005 Manu do Gab do 
Prefeito; 02 03 04 122 0007 2011 Manut da Sec de Administração; 02 03 06 
122 0179 2007 Manut da Guarda Municipal; 02 28 03 061 0013 2003 Manut 
da Proc Geral do Município; 02 22 04 122 0007 2109 Manut da Sec Mun de 
Juventude; 02 36 04 122 0007 2157 Manut da Com Perm. de Licitação; 02 30 
20 122 0005 2026 Manut da Sec de Agric, Pesca e Meio Ambiente; 02 35 04 
122 0007 2014 Manut da Sec de Infra Estrutura; 02 31 04 122 0007 2094 
Manut da Control Geral do Município; 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 07 de janeiro de 2019. Arlene 
Pereira Barros. Secretária Municipal de Administração de Viana - Ma. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 036/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
035/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos (microcomputadores e respectivos periféricos) com peças de 
reposição para a Secretaria Municipal de Educação deste Município de 
Viana/MA, no valor total de R$ 260.790,00 (duzentos e sessenta mil, 
setecentos e noventa reais). PRAZO: até 31/12/2019; DOT/ORÇ/COD./RED.: 
02 09 12 361 0188 2048 Manut da Sec de Educação; 02 09 12 361 0188 2148 
Manut do salário educação; 02 38 12 361 0188 2051 Manut de escolas da 
educ básica; 02 10 12 361 0188 2060 Manut de esc da educação básica 40%; 
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Prefeitura de Viana 
(MA), 07 de janeiro de 2019. Magrado Aroucha Barros. Prefeito Municipal de 
Viana - Ma. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 037/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
035/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos (microcomputadores e respectivos periféricos) com peças de 
reposição para a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social deste 
Município de Viana/MA, no valor total de R$ 124.360,00 (cento e vinte e 
quatro mil, trezentos e sessenta reais). PRAZO: até 31/12/2019; 
DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 12 08 122 0007 2129 Manut do Fundo Mun de 

Assist Social; 02 12 08 243 0483 2150 Manut do Prog Prim Infancia Feliz; 02 
12 08 244 0487 2087 Manut do IGD-SUAS e IGD-PBF; 02 12 08 244 0487 2127 
SCFV Serv de Conv e Fortal de Vínculos; 3.3.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 07 de janeiro de 2019. 
Silvana Pereira Mendonça - Secretária Municipal do Desenvolvimento Social 
de Viana - Ma. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 038/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
035/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos (microcomputadores e respectivos periféricos) com peças de 
reposição para a Secretaria Municipal Saúde deste Município de Viana/MA, 
no valor total de R$ 250.330,00 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e trinta 
reais). PRAZO: até 31/12/2019; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 07 10 122 0007 
2029 Manut da Sec de Saúde; 02 08 10 302 0426 2043 Manut do Hosp 
Municipal; 02 08 10 301 0428 2125 Manut do Prog de Atenção Básica – PAB; 
02 08 10 122 0007 2123 Manut do Fundo Mun de Saúde;  3.3.90.39 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 07 de 
janeiro de 2019. Gesiane Cutrim Sousa - Secretária Municipal de Saúde de 
Viana - Ma. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 039/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
035/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME, 
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos (microcomputadores e respectivos periféricos) com peças de 
reposição para a manutenção do SAAE deste Município de Viana/MA, no 
valor total de R$ 9.871,00 (nove mil, oitocentos e setenta e um reais). 
PRAZO: até 31/12/2019; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 27 17 512 0447 2117 
Manut e Func do SAAE;  3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 07 de janeiro de 2019. Alberth Henrique 
Gomes Gouveia – Diretor do SAAE deste Município de Viana - Ma. 
 
RESENHA DE CONTRATO Nº 043/2019. REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2018 - PARTES: A Prefeitura Municipal de Viana-MA, inscrita no CNPJ 
06.439.988/0001-76, e a Empresa GIGA NET INFORMÁTICA LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.205.141/0001-27; OBJETO: Prestação de 
serviços de provimento de sinal de internet por link dedicado full duplex 
através de sistemas de wifi, sem uso de rádio frequência, com I IP válido para 
o SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIANA/MA, 
no valor total de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais). PRAZO: 
12 meses; DOT/ORÇ/COD./RED.: 02 27 17 512 0447 2127. Manutenção e 
Funcionamento do SAAE. 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. Prefeitura de Viana (MA), 10 de janeiro de 2019. Alberth Henrique 
Gomes Gouveia. Diretor do SAAE de Viana - Ma.  
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