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CONTRATO N“ 536/2022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BALSAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 48/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO 20042/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 160/2021

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Si A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO DE BALSAS E A EMPRESA
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO
VIÁRIA LTDA.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, com sede na Praça Prof. Joca
Rego, n" 121, Balsas/MA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.441.430/0001-25, através da
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BALSAS-MA, inscrito no CNPJ/MF
sob 0 n“ 08.997.590/0001-80, neste ato representado pelo Diretor Geral do Departamento
Municipal de Transito o Sr. LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO, brasileiro, inscrito
no CPF n" 052.110.973-60. residente e domiciliado na Avenida Francisco Lima, n” 1790, Potosí,
Balsas/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa DFRAN
TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n”
39.383.894/0001-81, situada na Av. Seis, n“ 05. Bairro Nova Caxias, Caxias/MA, CEP:
65.604-650. neste ato representada pelo SR FRANK AZEVEDO DE ARAÚJO, brasileiro,
inscrito no CPF n® 033.038.60343 a seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista o que
consta no Processo e era observância às disposições da Lei n“ 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei n” 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico
n” 48/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÂÜSIILA PRIMEIRA-OBJETa

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais para sinalização
temporária e materiais para confecção de placas de sinalização para serem utilizadas nas
vias urbanas do Municipio de Balsas/MA. conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto: em anexo
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2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura, e terá vigência até 31 de dezembro
de 2022, em observância aos créditos orçamentários, as necessidades da execução do objeto e aos
quantitativos máximos estabelecidos.

2.2. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, independentemente de
qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a Contratada deixe de cumprir com
qualquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei n“
8.666/93 e no edital.

3. OAUSULAI^SCEIRA - PREÇD. '

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS 20.332,40 (vinte mil trezentos e trinta e
dois reais e quarenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ^ 'f

4.1. A despesa com o íbmecimento dos materiais para sinalização temporária e materiais para
confecção de placas de sinalização, objeto deste termo, correrá a conta dos recursos
orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do Município, na classificação
abaixo:

Órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE BALSAS - DMT
Unidade: DMT - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE BALSAS

Ação
Função:26
Sbfunção:782
Programa: 0191
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-091
26.782.0191.2-091 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DMT
Natureza da Despesa
3.3.90.30,00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500

5.1CLÁÜSULA QUINTA- PAGAMENTO. to.'

5.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento das obrigações, em moeda corrente
nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento dos materiais,
mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de
recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na
legislação em vigor.
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5.2. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

5.3. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o contratado pela
diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou
ainda, quando for o caso, cobradajudicialmente.

5.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas.

5.5. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir da contratada a
documentação que comprove a regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, INSS. FGTS e CNDT (certidão negativa de débitos trabalhistas), sob pena da não
efetivação do pagamento.

5.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento estiver
em desacordo com as especificações constantes no contrato.

5.7. Os fornecimentos serão realizados somente a partir de emissão de ORDEM DE
FORNECIMENTO, a CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar pagamento de
materiais fornecidos sem autorização da mesma (Ordem de fornecimento).

5.8. O pagamento do fornecimento será realizado através de medição, assim a CONTRATANTE
reserva-se ao direito dc efetuar pagamento apenas para os materiais solicitados por meio de
Ordem de fornecimentos e medidos pelos ficais do Departamento Municipal de Trânsito - DMT.

âmÀUSCLA íEK^TA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajusiáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
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6.6. Caso 0 índice estabelecido para reajusiamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, cm substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para rcajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamcnlo, conforme art. 65. § 8°. Lei 8.666/1993.

7. CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTOS#
OBJETO.

7.1. Os materiais para sinalização temporária e materiais para confecção de placas de sinalização,
deverão ser entregues após Ordem de Fornecimento expedida pelo Departamento Municipal de
Trânsito - DMT, sendo que o objeto deste será solicitado conforme necessidade das secretarias
municipais, conforme solicitação dos setores responsáveis.

7.2. A cada ordem de fornecimento ficam estipulados o prazo máximo de até 15 (quinze) dias
para a entrega dos materiais;

7.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeçam a
realização do fornecimento dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente o DMT,
por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua{s) causa(s). Logo após o
recebimento do aviso da Contratada, o DMT deverá avaliar a situação e poderá (ou não), a seu
critério, prorrogar o prazo estabelecido.

7.4. Se a Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem
prejuízo de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei n® 8.666/93, deduzir do preço
contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0.1% (um décimo por cento) do preço do
fornecimento dos produtos por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o
limite de 10% (dez por cento) do valor contratual desta aquisição, quando o DMT deverá rescindir

Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de
contratar com o Município.

7.5. Os materiais objeto desta licitação deverão ser executados pela CONTRATADA e entregues
sede do Departamento Municipal de Trânsito - DMT, situado na Avenida Raimundo Félix, n°

1336, Aeroporto de Balsas.

7.6. Os materiais para sinalização temporária e materiais para confecção de placas de sinalização,
deverão ser entregues em embalagens legíveis, obedecidas às especificações técnicas pertinentes,
e a CONTRATADA se obriga a providenciar, às suas expensas CIF, a substituição de qualquer
parte do objeto solicitado pelo DMT no prazo máximo de 05 (cinco) dias, no endereço indicado
nas ordens de fornecimento, desde que:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;

b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento do DMT;

c) Apresente falta quando da sua utilização.

7.7. No caso de não serem tomadas providências dentro do prazo de 30 (trinta) dias da solicitação
para substituição mencionada no parágrafo anterior, o DMT poderá adotar as medidas que julgar
necessárias, por conta e risco da firma fornecedora sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

o

na
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7.8. Em caso de devolução dos materiais para sinalização temporária e materiais para confecção
de placas de sinalização, por estarem em desacordo com as especificações licitadas, todas as
despesas correrão por conta da CONTRATADA.

8. CLAÚSÜLA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização/gestào do fornecimento estará a cargo setor competente dos órgãos
contratantes, por intermédio do servidor Lazaro Pereira da Silva, matrícula 3104-1,
representante do Departamento Municipal de Trânsito, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93,
o qual registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas e encaminhará a ocorrência à
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRADA íi ■' '

9.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações
constantes das condições para a execução do objeto e daquelas estabelecidas em lei:

9.2. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente,
ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

9,3. Atender prontamente às requisições dos entes contratantes no fornecimento de materiais para
sinalização temporária e materiais para confecção de placas de sinalização, para serem utilizadas
nas vias urbanas do município de Balsas-MA, conforme discriminados neste Termo de
Referência.

9.4. Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente e/ou administrativamente, por quaisquer
danos/prejuízo/perda causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução
do objeto deste termo de referência, devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

9.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia
e expressa autorização do Órgão Contratante.

9.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação c qualificação
exigidas neste Termo de Referência.

9.7. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do
representante ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar
0 bom andamento ou o resultado final do objeto;

9.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, prcvidenciàrios, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato, entre outras despesas como transporte, embalagens, seguro,
entrega relacionadas ou objeto.

9.9. Assegurar a qualidade do material fornecido e qualidade do serviço prestado.

9.10. Corrigir prontamente os itens observados pelos fiscais do Departamento Municipal de
Trânsito a fim de garantir a qualidade dos materiais fomecidos.

9.11. Deverá disponibilizar GFIP, e cópia do caderno de carteiras assinadas.
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la CLÁ^ULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da Lei n®
8.666/93 e suas alteraçôes.

10.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato.

10.3. Emitir a “REQUISIÇÃO" autorizadora do foraecimento/scrviço  contratados.

10.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido.

10.5. Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, conforme
dispõe 0 art. 67 da Lei 8.666,'93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS»

11.1. Das Penalidades

11.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão
prevista.s nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 e artigo 7" da
Lei 10.520/02.

11,2. Da Multa
11.2.1. Multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante,
observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 10 (dez)
dias: e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11° (décimo primeiro)
dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;

c) de l,0%(umporcento), por diade atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato
correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n" 8.666/93.

11.2.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação,
quando a Contratada cometer qualquer infi-açào às normas legais Federais, Estadual e
Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da

infração cometida.

11.2.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
Contratada;

a) executar objeto em desacordo com o presente Termo de Referência, normas e técnicas
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às

suas expensas;

b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, impericia,
dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

ou

11.3. Advertência
11.3.1. A aplicação da penalidade dc advertência será efetuada nos seguintes casos:

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

FRANK
AZEVEDO^^—

MMOO
casno.c

uo cumhDE
ARAÚJO: S
03303860

343' S^v.l



PREFEITURA DE
BALSASCcntlnu* • conctruçlo d* ctM* «•'•noa

a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que
acarretem pequeno prejuízo ao Município de Balsas, independentemente da aplicação de
multa moratória ou de inexecuçào contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende
o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das
atividades do órgão solicitante. desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de
suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

11.4. Suspensão do direito de licitar e contratar com a administração
11.4.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de
Balsas pelo prazo de até 02 (dois) anos. ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo T da
Lei n° 10.520/02.

ll.S. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública

11.5.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o
acompanhamento da execução contratual se constatada a má-fé, ação maliciosa e
premeditada em prejuízo do Mumcipio de Balsas, evidência de atuação com interesses
escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuizos ao Município ou aplicações
sucessivas de outras sanções administrativas.

11.5.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com toda a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuizos e decorrido o prazo de 05
(cinco) anos.

11.5.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração
Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Balsas,
em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução
deste contrato, sem consentimento prévio, em caso de reincidência;

e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

11.5.4. Independentemente das sanções a que se referem este capitulo, o licitante ou
contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo a
Administração propor que seja responsabilizado: civilmente, nos termos do Código Civil;
perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício;
profissional a elas pertinentes; criminalmente, na forma da legislação pertinente.

11.6. Da aplicação das sansões
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11.6.1. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da
declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,
conforme § 3“ do art. 87 da Lei n" 8.666/93.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
Xll e XVll do art, 78 da Lei n® 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei. sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão forraalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos:

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

tí. CLÁUSULA DÉaMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. imÁÜSÜLA DÉCIMA QUARTA - ALTiaiAÇÔES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n“ 8,666, de
1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

FRANK

OCffi
ARAÚJO: S=Eo'
03303^0

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 6S800-000
C.N.P.J 06,441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

ll■iiÉ« ■II-»

343



3

PREFEITURA DE

Continua • consBuçto d* cidM* 4ua quanmos

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DOS CASOS OMISSOl

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n° 8.666. de 1993, na Lei n” 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente. segundo as disposições contidas na Lei n“ 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -PÜBUCAÇÁO.
I

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas/MA para dirimir os litígios que deconerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art.
55, §2° da Lei n“ 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (03) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Qè.de de 2022Balsas/MA.

TRÂNSITO DE BALSAS-MA
lUES DE ARAÚJO

DEPARTAMENTO MUMC1PÁÈ.P
LUCAS DAMEL RODR

CONTRATANTE
A«»«4do por FRANK AZEVEDO de AAAUJO'n303aSaMl
OH. C-«eR. 0 -ICP-Btasil O0-Socr«t*na «o A«c«a Fo*r«l do Brea* •

AFB OuaVAUO OU^A^ FACUQCEATMAOORA DIGITAL ou»v<looce«^%/eru
OU»2ÉÕS374000ie7 CNsFRANK AZEVEDO 0£ ARAÚJO
03103800143
RadO. Etf 90U 0 Mior MVt pccumenn
loralKnéc
O««:a023^*29 11 3$ 55

FRANK AZEVEDO
DE ARAÚJO:
03303860343
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DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
FRANK AZEVEDO DE ARAÚJO

CONTRATADA
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ANEXO 1

DETENTORA: DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTW

CNPJ: 39.383.894/(W01-81
ATA N* 160/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: 48/2021
DEPARTAMENTO MUNIOPAL DE TRÂNSITO

DMT
DESCRIÇÃO V. UMT. V. TOTALoroUNDrrEM

Cone de sinalização em PVC rígido com
faixa refletiva, H=70/76cm, RS 58,90 R$ 4.123,00UND 705
Barreira pantográfica para divisão de

R$ 2.699,90 RS 16.199,40tráfego de 80x6m UND 611
R$ 20.322,40VALOR TOTAL

- « a a ASsir»Me »r FRANK A26VBOOC D A K I Ic OCAflAOlO 03303860343
I Ix/x t N r\ DNi C»eí^=iCP-Sw\i, OUsSevalanA «a

Rec6l8 rgWfâJ do Braail • RFS 0U«RFB
A At.OÜ^VALlD, OUsARFACILO
A/Hv/r JLJ C0^1^tt»OORA DIGITAL,• V 0U«VBWçnte»9noa. OUa2a4223?4OOOI07,

^ A a ■ .-iv CN*FRAí«AZ£VÊD0 DE ARAÚJOnP AP A 1f%i w ■ Roéd: tou 0 autor Gasta decvrner>to
LoeAhzacAo: Aua locaiizAçAo da oasrtalura
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