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CONTRATO N" 22412020. SEMED

CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATOA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZAD A PARA FORNECIMENTO
DE SUBESTAÇÔES DE 112,5 Kva, 150 Kva,
225 Kva, 380/220v V INSTALADA,QUE
ENTRE SICELEBRAM O MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZEAEMPRESAMESO
ENGENHARIA LTDA-EPB NA FORMA
ABAIXO.

Ao(s) I I (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano de 2020, de um lado, o MUNICÍPIO
DE IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no

201, Centro, através do Secretário Municipal Educação, Sr. JOSE ANTÔNIO SILVA
PEREIRA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n!339294945 ssp/MA, e do
CPF(MF) n" 269.739.603-91, residente e domiciliado na Rua São Sebastião, no 22-8, Jardim
Lopes, Imperatriz-MA, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do
outro lado, a empresa MESO ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNpJ/MF sob o no

47.403.71810001-78, estabelecida na RUA LEBLON. No 02, LoT pAReuE Do CALHAU
- CALHAU, CEP. 65071-743, neste ato, representada pelo seu procurador Sr. JOSE
GERALDO MUNIZ LAGO FILHO, portador do RG PR0FISSIoNAL de no cREA 7459-
5-MA e do CPF/MF no 659.547.853-68, doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo no 02.08.00.19212020- SEMED
e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição, na parte em que com este não conf'litar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l' Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para fomecimento
de Subestações de 112,5 Kva, 150 Kva, 225Kva,380122}v insialada, .onfo.*. quantitativos
descritos no anexo I e especificações abaixo descritas:
2'2Fomecimento e instalação dos materiais relacionados a seguir que deverão ser certificados
pelo INMETRO ou órgão similar.
2.3. Em conformidade com a PREGÃ0 ELETRôNICO n, aurzLz}-cpl, e seus anexos,
que independente de transcrição integram este instrumento para todos os hns e efeitos legais.
O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da
Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993, e suas aiterações.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAÇOTS OA CONTRATADA
2'l 2'Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo
o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas especificações técnicas2.2 lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da ,,
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emitida pela Conhatante, de forma global ou parcelada.

TRIZ

,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITTJRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.3 Respeitar o prazo estipulado para o serviço parcelado do objeto conforme
estabelecido no Edital e Termo de Referência e na proposta da GONTRATADA.
2.4 Observar o pÍazo máximo no qual a Contratad a ficarâ obrigada a executar o objeto,
após cada solicitação formal, conforme consta no Edital e Termo de Referência.
2.5 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam piejudicar
a perfeita execução do objeto.
2.6 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
2.7 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceios, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legàis a que estiver sujeita.
2.8 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as ãbrigaçoes por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçao,
apresentando os comprovantes que lhe fbrem solicitados pela Contratunte, á"rendo comunicar
à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivoda manutenção dessas condições.2.9 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá sei efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) di1 úteis após a notificação da ContraÍada, sob pena das sanções
previstas no art.o 81 na Lei 8.666193.
2.9.1 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Adminishação, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidaies legalmente
estabelecidas.
2.10 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado paÍa a execução do contrato, nos termos do § 1o.'do art. 65 da Lei
8.666/93.
2.11 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecuçâo total áu parcial.2.12 Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato ,01 (um)preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193), aceito pela Administração, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
elehônica/telefone, para acompaúar e se responsabllizar pela execução do objeto.2'13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução;
2'13'I Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cináo) dias úteis,
contados da solicitação da Contratante, quaisqúer vícios, defeitos, incorreções, 

"íor, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da contratada no ato da execução do objeto.2'14 Responsabilizar-se pelôs danos causados diretamente à Administráçao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.2't4'l Responsabilizar-se por todo e qualquer dáno ou" prejuízo causados por seus
empregados' ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
os decorrentes.de aquisições com vícios ou defeitos, constàtáveis nos pruro. dã garantia,
mesmo expirado o prazo.

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

2.15.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos habalhistas,
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu

2.15_ Responsabilizar-sepelos encargos
resultantes da execução do contrato.
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2.16 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes as leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
2.17 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto.
2,18 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas ente as partes.
2.19 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-
obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
2.20 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
2.21 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude dos
serviços e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
2.22 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçoes estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes seúços-do
objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos ô conhibuições, indenizações,
vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventuia veúam a ser críadas e exigidai por
Lei.
2.23 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciárioi, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuiçôes de qualquer natureza ou espéóie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita exeCuçaô dos serviços contr;tado;.2.24 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
yeúam a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao ôumprimento do contrato.2.25 Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EpI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicinadó Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as norrnas sobre medicina e segurança do trabalho.
2.26 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
2-127 Respeitar as noÍTnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;

?'28 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita frscalização por parte da Administração
Municipal.
2'29 Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado por
esta.

2'30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedoi sob pena de recusa da assinatura do
contrato.
2.3L Manter inalterados os preços e condições da proposta.2'32 Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo [.
2'33 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
2'34 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Edital e Termo de Referência e no Ediial, inclusive quanto ao compromisso dosserviços nos quantitativos registrados, atenden.lo às .áü"iruçá., do gou.*o Àrii.rp.r.2.35 São expressamente vedadas à contratada:
a) Aveiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver próvia autorização
do

b)
Município;

E vedada todo ripo de
A contratação de serv

subcontrataçâo.
idor pertencente ao quadro de pessoal do

,)c
período de execução dos servtços.
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2.36 A empresa CONTRATADA deverá executar os serviços discriminados no objeto do
Edital nos locais estabelecidos pela CONTRATANTE, instalando os equipamentos e
designando os operadores dos mesmos para exercerem os serviços nos locais designados para
tâ1.

2.37 Atender as demais condições descritas no Edital e Termo de Referência.

CLÁT,SULA TERCEIRA. DAS OBRIGAÇÔTs oo CONTRATANTE
3'l Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos serviços e verificação do
cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as dernais
disposições.
3.2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompaúar e fiscalizar a
execução do Contrato.
3.3 Promover o acompaúamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
3.4 Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes no Edital e Termo de Referência.
3.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
3.6 Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dos serviços e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
3.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do serviços, caso não esteja de acordo com as especificações
e condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência, informando as ocôrrências ao
Orgão Gerenciador.
3.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos serviçosexecutados.
3.9 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei 8.666193 e
suas alterações.
3.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Conhatada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, ejuntado aos autos, com a instrução processual necessária.
3.1 I Expedir as Autorizações de Serviços.
3.12 Prestar as infonnações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato;
3.13 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
a execução dos serviços.
3'14 Proporcionar.todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Conkato, do táltat e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referência;
3.15 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os tennos de sua proposta;
3.16 Prestaresclarecimentos que se fizerem necessários à Conhatada.3.17 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.3.18 Aplicar à(s) licitante(s na
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3.19 A CONTRANTE deverá dispor de local apropriado paÍa instalação dos
equipamentos e execução dos serviços discriminados no objeto do presente Termo de
Referência.

CLÁUSULA QUARTA. RECEBIMENTO DO SERVIÇO
4.1. O (s) serviços (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
4.I.I.PROVISORIAMENTE:O recebimento provisório dar-se-á após o termino do serviço
quando eliminadas todas as pendências apontadas pela fiscalizaçáo, para fins de posterior
verificação da conformidade das especificações dos serviços.
4.I.2.DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a ligação definitiva
da subestação de emergia junto a concessionária local (EeUATORIAL).
1.8'2. O aceite/aprovação do(s) serviço(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) oú disparidades
com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município
as faculdades previstas no art. 18 da Lei n." 8.078/90.

CLÁUSULA QI-IINTA . DO PREÇO DOS SERVTÇOS E DAS CONDTÇÔES DE
PAGAMENTO
5.1 O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha de
Preços - Anexo I ao Tenno de Referência.
5.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipóteses;
5.3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será
devida indenização a conhatada, observadas as prescrições da Lei no g.666193.
5.4 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
5.5 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-iaturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscallfatr.rra relativa aos serviços em 02 (duas) vias, que deverão ser
enhegues na Secretaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano Santos, .rã 1657 - Juçara,
Imperatriz - MA, para fins de liquidação e pagamento.
5.6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias
após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das notas fiscais devidamente
certificadas pelo Agente Público competente.

1l_ O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
,a."d@esmos,

não devendo estar vinculado a liquidação toàl do empenho.
5'8 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas- fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia po, iempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas *
CNDT), bem como a quitação de irnpostos e taxas que porvãntura incidam sobre os serviços
conkatados, inclusive quanto o Imposto sobre Circuiaçaà de Mercadorias e Serviços - ICMS.5'9 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas peios serviços
devidamente autorizados e c-ertificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e
apresentação, ao final.de.cada enfrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos serviçoi. -

5.10 A atestação da fatura correspondente à prestação
contrato ou outro servidor designado para esse Íim.

scal do
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5.11 Havendo erro na nota fiscaVfatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA prôvidencie as medidas
saneadoras.

5.12 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas càneçOes, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
5:13 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
aanlizaçáo monetária.
5.14 A CONTRATANTE reserya-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificãções do
contrato.
5.15 A CONTRATANTE não fica obrigada a executar os serviços na totalidade do valor
e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com
aexecução efetivamente eferuada.
5'16 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do môntante a pagar à CONTRATADA, o,
Yu191T correspondentes a multas, ressarcimentos ou inãenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.
5'17 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de

{g1ma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal
le 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.5.18 o valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM : I * N * vp, onde: EM :
Encargos moratórios devidos; N : Números dé dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento; I: Índice de compensação financeira = 0,0001ô438; gV-p : Valor
da prestação em atraso.

CLÁUSULA SEXTA. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS §ERVIÇOS
6'1' A Contratada fica obrigada a executar os serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
após o recebimento da'.Ordem de Serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA . DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENII, E
VALOR DO CONTRATO

l..l'As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:
02.08.00. t2.361.0043.2132 - MANLTNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
Natureza: 3.3.90.39.00 - outros serviços de Terceiros - pessoa Juridica
Ficha: 1950.

FONTC dOS RCCUTSOS: O.I.15.OOI OOI - RECURSOS DO PRECATÓRIO FUNDEF - CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL _ AGÊNCTA: 0644 - CONTA CORRENTE: 671084-0

1'?'-P:ll "lecução 
dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global deR$ 1'341'897,85 (hum milhão, ffàzentos e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e

sete reais e oitenta e cinco centavos).

CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES
8.1 Pela inexecução total ou parcial do Conrrato, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a da faltacometida

L
-ss
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8.2 Advertência escrita: quando se tratar de inÍiação leve, ajuízo da fiscalização, no caso
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste conkato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuizos à CONTRATANTE, desde que nâo
caiba a aplicação de sanção mais grave.
8.3 Multas:
8.4 0,03% (três ceníésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços entregues com
atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, emrazáo da inexecução total.
8'5 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato o"orrido, puru
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
8.6 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
8.7 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.
8.8 I 0% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do conhato.
8'9 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior uo pr*à limite de 30
(trinta) dias.
8.10 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
8.1 I Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja piomovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicôu a penalidad., qu" seiá concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantãs e após decorrido
o prazo da sançâo aplicada com base no inciso antàrior.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei n,8.666193
9'2' Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação,-desde que haja conveniência para a Administraçao r,iuti.u9.3. Rescisão Judicial, nos termos ãa legislação.
9'4' Suspensão temporária de participai.*ii.itução e impedimento de conhatar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.9'5' Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminishação pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre
que a Conkatada ressarcir a Administração pelos prejuíro, ,"rrltuntes e depois ae àeco11ioo
o prazo da sanção aplicada com base no inciso anteriár.9.6. Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP.9.7. "O Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEp foi desenvolvido para publicar, noPortal da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas eCEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as
da Lei 12.846/2013 (LeiAnticorrupção ). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públi
de todas as esferas federativas (munic ipais, estaduais e federais), de todos os poderes"

(
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITTJRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA DE REAJUSTE DE PREÇOS
l0.l Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea o'd" do inciso lI do art. 65 da Lei
n" 8.666/1993.
10.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Arl 65 da Lei n.'8.666193.

CLÁUSULA ONZE - SUBCONTRATAÇÃO
I L l. E vedada toda e qualquer tipo de subcontratação.

CLÁUSULA DOZE- DA RESPONSABILIDADE CIVIL
12.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos
serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. Durante
a execução dos serviços contratados não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo,
parcelado ou único, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivó de força
maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.
12.2. A Contratada responderá por perdas e danos que vier a sofrer a Contratante ou terceiros
em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da Contratada ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA TREZE. DA PLACA
13.1. A Contratada se obriga a afixar a placa alusiva a obra e outra da Prefeitura Municipal de
lmperatriz, conforme modelo definido pela Contratante, placa está a ser fixada em local
privilegiado da obra, sendo que o custo daplaca deverá estar incluso no preço global da obra.

CLAUSULA QUATORZE - DA FISCALTZAÇAO DO CONTRATO
14.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do conffato, na forma integral, serão
feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros reprJsentantes,
especialmente designados, os fiscais anotaram em registrós próprios todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regulari zaçào das áltas ou d.frito, observados na forma
do Artigo 67,dalei no 8.666,de21.06.93.
l4'2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadar po, ,"u, superiores em tempo hábil para a
adoção das rnedidas convenientes a Administraçáo.

t1 -- 
A fiscalização de que trata esta cláusuia não exclui nem reduz a responsabilidade da

CoNTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.14'4 . A- atestação de conformidade dosserviços do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor áesignado puru 

"rr. 
fi*.

CLÁUSULA QUINZE - VIGÊNCIA Do CoNTRATo
l5'l - o presente contrato terá vigência até 3l de dezembro de 2020, a contar de sua
assinafura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo.
Conforme disposições do art. 57 da Lei n" g.666193 e suas alterações posteriores, com redação
dada pela Lei no 9.648198. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer

#íqrt
/*\
ffi§

e
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supressões, conforme previsto no artigo 65, §lo, da Lei Federal no 8
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITTJRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC]AÇÃO

CLÁUSULA DEZE§§EIS . DO FORO
16.1. Fica Eleito o foro da Comarca de lmperatriz/M{, com renúncia expressa de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da

execução deste Contrato.

E, para ftmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é lawado o

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de conforme, é

assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo

l1 de agosto de2020

Educação

LTDA.EPP
JOSÉ GERALDO MUNIZ LAGO FILHO

Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NoME /s{n{ dà ÀeclÉ d*^x^ CPFA,IF ot] . OÇÇ . qg )- LtO

ôo
CPF/IvIF 6,111. S6r.2.\-q I

Rua Urbano Santos, n' 1657 - Juçara, hnperatriz * MA _ CEp 65.900_505
htto:liwww.imperatriz.ma.gov.br - E-mail:sernedimperatrizú)smail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MLTNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO DO CONTRATO
CONTRATO N' 22412020 _ SEMED

REFERÊNClA:

PROCES SO ADMINISTRATIVO N" 02.08 .OA J92I2O2O -SEMED
coNcoRRÊncn púruc.r N" 00t/2020-cpI,
CONTRATO N" 22412020 _ SEMED _ ASSINADO EM IIIOSI2O2O

o Secretário Municipal de Educação, o sr. JoSÉ aurÔNlo SILVA PEREIRA,
brasileiro, casado, advogado, portador do RG n.' 338294945 SSp/ivÍA, e do CpF(MF) n"
269.739.603-91, residente e domiciliado na Rua São Sebastião, no 22-B,Jardim Lopes, Imperatriz-
MA' vem atravós da presente, autorizar a empresa MEso ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 07.403.718/0001-78, estabelecida na RUA LEBLON, No 02, LOT pAReUE

DO CALHAU - CALHAU, CEP. 65071-743, neste ato, representada pelo seu procurador Sr. JOSÉ
GERALDO MUNIZ LAGO FILHO, portador do RG PROFISSIONAL de no CREA 7459-5-MA
e do CPFÀ4F n" 659.547.853-68, doravante denominado (a) contratado (A), tendo vista o que consta
no Processo Administrativo n" 02.08.00.19212020 -SEMED e concorrência púbtica no
00912019, conforme Lei 8.666193 e suas alterações, a iniciar a partir do

de Fornecimento, para iniciar o fornecimento de subestações

3801220v instalada, conforme Objeto da Cláusula

CIENTf, EM: o? /raJ0

NGENHARIA LTDA.EPP
GO FILHO

desta Ordem

a, 150 Kva,225 Kva,

MED.

J

JOSÉ GERALDO MUNIZ LA
Representante Legal

CONTRATADA

0l/01
Rua urbano santos, no 1657 * Juçara, Imperatriz - MA - cEp 65.900-505
http : //www. i m p eratri z. m a. e o v. br - f - ma ii, Ere_diggqtgzdglqêd{@

, PRIFEIIUI{A ÜÊ

,}IIIPERÂTRIZ



anêrFernandes - Pregoeira. êhristr-

o progresso
QUARTA,Ig DE

. :Carga tributária

PREFEITURAMUN ICIPAL_DE IMPERATRIZ



DIÁnIo OFICIAT DA UNIÁO - seção 3 tssN 1677-7069 Ne 159, quarta-feira, 19 de agosto dê 2020

Esse Termo se fundamenta na Lel Federal n! 8.566/93. O valor global do
contrato é de RS 246.182,40 (duzentos e quarenta e seís mil cento e oitenta e dois
reals e quaienta _centavos), que será pa8o com recursos da dotação: 3 FUNDO
MU_NlClPAt DE SAUDE - FMS; 02 Poder Executlvo; 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE;020502 FUNDO MUNICIPAI DE SAúoE. Pertencente a Prefeltura Municipal de
Srejo de Areia - MA.

Sendo assim, autorizo a realiração da DESPESA e determinando o respectlvo
EMPENHO. Nestã oportunidade, determino a publicação deste ato.

Brejo de Areia-MA, 12 de agosto de 2020.
LENIÍA VIEIRA DINIZ SALES

Secretário Municipal de Saúde

EXTnÂÍO DE COi{TRATO N! 154/2020

PROCESSO ADMlNlSfiÂTIVO NE 6212020. Prefeitura Municipal de Brejo de AreialMA e
a Empresa F. P..SOUSA - ME CNPJ: 17.27L.5741O0O7-I5. OBJETO: contrataçio de
empresa especializada para fomecimento de eeuipamentos e EplS em rerl'me de
pandemia para secretaria de saúde do munlcÍDio de Breio de Areia túA. VlGENtlA: até
31 d€ dezembro de 2020, contados a partiÍ da sua assinatura. VAIOR DO CONTRATO:
RS 5 246,182,40 (duzentos e euârenta e sels mll cento e oltenta e dols rêais e
quôrenta centavos). MODAUDADE; Dlspensa, cqm FUNDAMENTACÃO LEGAL: Lel
8.666/93. RECURSOS: 3 FUNoO MUNlClpAr DE SAúDE - FMS; 02 poder Executivo; 02
05 SECRETARTA MUNtclpA! DE sAúDE; 020s02 FUNDo MUNjctpAt DE SAúDE. FóRo:
tica eleito o Foro de Vitorino Freire.

""j" ",.âiiiitât,li 8i*ir't'il ro" 'o'o
Secretárlo Municlpal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

EXTRATO DO COÍ{ÍR.ATO CONTRATO Nr 
'1072020

pRocEsso ADMTNtSTRÁTtvo Ne 47922020 - sEMUs, DtspENsA DÊ LtctrAçÃo N! 092/2020 -
SEMUS, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAt DE SURtTtCUpU-MA, por tntermédio do SECRETARTA
MUNtCtPAL DE SAÚDE e a CONTRATADA nOSSON SULLtVfft hjBElRo NoGUE|RA, tnsrito no
CNPJ sot o número 19.030.953/0@1-20. OBJETO: Contratação de empresa especiallzada em
prestação de serylço de ded€tização das unidades de Saúde do MunicÍpio de Burltlcupu - MA,
oe acordo com â proposta mais vantajosa e$olhida dentre as três cotaç6es, que lntegram a
OISPENSA que deu origem a erte lnstrumento; VIGENCIA: O instrumento contratuai a ser
firmado com a empresa terá vigêncla de g0 {noventa) diat podendo ser prorrogados por
perÍodos suc€ssivos, enquanto perdurar a necessidadã de enfrentamento dos ãfeltos da
sit!ação de emergêncla de saúde públiÉ, contados a partir da data de sua asslnatura; VALOR
DO CONTRATO: O Valor contratação é de RS 9.100,00 (nove mil e cem reats); MODALTDADE:
DISPENSA DÉ L|CjTAçÃO, com FUNDAMENTAçÃO LEGAij Artiso 4!, da t-ei Feaerat 7g.g?gt2}l
RECURSOS: 02 15 00 SECREIARTA MUNtCtpAL DE SAúDE 10 i22 ADMtNlSrmÇÃO etnql ro
122 0026 BuRtrcupu ulrs sluoÁvel 10 122 0026 2146 oooo AcÕEs DÉ CoMBATE E
ENTRENTAMENTo Ao covt}lg {1286) 3 3 90 39 oo ourRos senvicos oe ÍERcEtRos _

PESSOA JURtDICA FÍ 0.1.141310.108 - Vator Dotação: RS 910,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

avtso DE LtctrAçÀo
pREGÃo ETETRôNtco N! 4tlzo2o

TICITAçÃO COM AMPLA CONCORRÊNqA E COTA RESERVAOA PARA ME/EPP. ORGÃO
REALIZADOR: Comlssão Central de Ltcitação. BASE LEGAL: Lei ns 10.520/02, Decreto Fed€ral
ne lO.O24l2O!9, Decreto Municipâl ne i6,l71, Lei ne 123/05, Lei f47jr4: Decreto Federal
ne 8.538/15, Decreto FedeÍal 

^e 
7.892h3 e alterações e subsldiariamente no que couber as

disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações.itpo: MENOR lnfçO. OaJEiO: formaçãó
de Regktro de Preços para-futura aqulslção de bandeiras oficlals do-8rasil, Maranhão e'do
Municipio de Gxias. ORGÃO SOLTCTTANTE: Secrêtarta Municipal de Educação, Ciência e
Llc!9l9qia-S-EMECI: LqCAUStTE: ww.portaldecompraspubticai.com.Ur. OArÁ: OilOiljOiO.
HORARIO:09h:00mln (NOVE HORAS). EDTTAL: O Edital está dlsponibiltrado, na lÁtegra, no
endereço eletrônlco: w.portaldecompEspubltcas.com.br, e também poderão 5e-r lidos
e/ou _obtldos.no prédio dâ Comtssão Central de Licitaçào, sttuado praçà Gonçalves Dlas,
5/N, centro, Caxiar-Ma (Antigo Fórum Desembargador Àrtur Almada Uía), no'horário das
08h00min (oito horas) às l3hoomtn (trere horas).

Caxlas - MÀ 17 de agosto de 2020.*r rTà: 
["m.ijDorvrARAN 

HÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Àvtso DE DtspENsA DE LtctrAçÃo Ne 9/2ozo

PROCESSO ADMINISTRATIVo N9 023.2020. Resolve RÀTIFICÁR coNÍRATAçÃo. PARTES:
SECRETAR|A MUNtCtpAL DE SAúDE e a empresa pRoJEpt-AN srnvtÇos glÀtr_t, cttpJ ns
30.052.887/0001-22. EASE LEGAL: Artigo 24, inciso tV, da Lei rederat ,ínS.eeelgj. óglEIó,
ç91tr9tição de empresa esp.ecializadaim.seruiços de engenhaÍia paÍa construção de po5to
oe saude no povoado Boa Vlsta no munlcÍplo de lcatu/mà, através de dispensá de llcltação
de acordo com a Lei FedeÍal nr 8.666/9á, e suas atieraioes. ;; i.1;;G da secretaria
Municipal. de Saúdê, em apoio .a PREFETTURA n,íUMCtÉAt'Or TCATU/úA, em eÍáter
em€.têncaat, para atender a demanda urgente e imprevisivel em decorrência aoenfrêntamento a d@nça resplratórla agrldi eisada peto nôvà 

"óronrriirrlcovto-fs1, "úvtrtude da ráptda difusão do vírus. vAlon: RS 196.i57,38 G;io ;;;;ni. e seis mit ecento e cinquenta e sete reais e trlnta e oito centavosi.

lcatu/MA, 12 de runho de 2020.
BRUNA DANIELE MADEIRÂ FERREIRÁ

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

EXTRATO DE CONTRÂTO IT9 224I2O2O"SEMED

Contratante: Prefeitura Municipal de lmperatrlz. Contratada: MESO ENGENHARIA LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 07.403.718/0001-78. OBJETO: 1. Constitui objeto
deste contrato a Contratação de empresa especializada para forneclmento de
Subertações de U2,5 Kva, 150 Kva, 225 Kva, 3BO/220v instalada, coníorme
quantltativos descritos no anexo I e especiÍlcações abaixo descritâs:2.2 Fornecimentoe instalação dos materiais relaclonados a seguir que deverâo ser certificado, pelo
INMETRO ou órgão similar.2.3. Em conformidade com a PREGÃO ELETRôN|CO ne
001/2020-CPt e seus anexos, que lndependente de trânscriçgo integram este
instrumento para todos os flns e efeitos legals. O presente contrato está
consubstanclãdo no prqcedlmento llcitatóío reallzado na forma da Lei ne 8.665, de 21
de-Junho de 1993, e suas.lterâçôes. Vigência:11/08/2020 a 31/12/2020. VALOR
GLOBAL; RS 1.341.897,85 (hum milhâo, trezentos ê quarenta e um mil, oitocentos enoventa e sete reais e oitenta e cinco centavos). As despesas decorrentes da
contÍatação correrão à contâ dos seguintes recuÍ§os:02.08.00,12.361,0043,2132 -
MANUNTENÇÃO E DESENVOLVTMENIO DA ESCOLÂ; Nãtureza: 3.3.90.39.00 - outros
Serviços de Terceiros - pessoa.JurÍdica; Ficha:1950. Fonte dos Recursos:0.1.1S-OO1 OO1- RECURSOS DO PRECATóRIO FUNDEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . AGÊNCIA: 0644-_COl'tÍA CORRENTE: 671084-0. Signatário§: pelo Contratante, JOSÉ ANTôNIO StaVA
PEÂEIRA e pelo contratado losÉ GERAIDo MUNtz LAGO Fil"HO.

RESULTADO DE JUTGAMEÍ{ÍO
pnE6Ão EIETRôN|CO ilr 2512020

A Comissão Permanente de Licitação torna públlco o resultado de Recurso
Adminlstratlvo do Pregão Eletrônico Ne 02612020, .ujo objeto é A Eventual e futura
CONTRATAÉO DE EMPRE5A ESPECIALIZADA PARA PRESTAç!ÁO DE SERVIçOS

coNTrNuAoos DÊ tocAçÃo DE MÃo DE oSRA TERCEIRTZADOS COM OEOTCAçÃO

EXCLUSIVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

TNFRAESTRUTURA E SERV|çOS PÚEL|COS - STNFRA.

O Secretário lvunicipal de lnfraestrutura e Seryiços Públicos, Zigomar Costa
Avellno Fllho, NEGA PROVIMEI,IÍO aos recursos admlnlstrativos impetrados pelas empresas:
pARcEtRo EMPREENDTMÉNTo E|RELI, PRIME tocAÇÃo DE MÃo DE oBRA t rERcErRrzAçÁo
OE SERVIçOS LIDA e ASSOCIA$O Vtlás BOAS, mantendo-as DESCLASSTFICADAS, dessa
forma, ôpós análise completa dos autos, dos recursos lnterpostos pelas empresas
recorrentes e fundamentos legais, resta decidida a DESCLASSIFICAÇÃO da empÍesâ WS
SERVIçOS ÍERCEIRIZÂDOS LTDA e a CLASSIF|CAçÃO da empresa: DETTA TERCETRTZAçÃO E

SERVIçOS tToA, declarando a mesma VENCEDORA do pregão eletrônico 26/2020.

ZIGOMAR COSTA AVELINO FITHO

Secretário de lnfÍaestrutu.a e seruiços públicos

AVrSO OE UCTTAçÂO

PREGÃO EIETRôNICO NT 31/2020

Menor Preço por ltem
A Comissão Permanente de Licitação de lmperôtriz - MA, torna público o Edital

Pregão Eletrônlco n! 031/2020, OBIETO| Contratação de empresa especializada no seryiço
de dedetização, descupinização e desratizãção, nas dependências das escolas, creches e
prédios administrativos da Secretarla Municipal de ÊduÉção, obseryados os detalhamentos
técnlcos e operaclonals, especlficações técnlcas, ABERTURA: 03 de setembro de 2020, às
09hrs (nove horas). CóDtGo UASG: 453204. TtpO DE LtctTAçÃo: Menor preço por ttem

INFORMAçÕES: Rua Uíbâno Santos, ne 1657, Bairo Juçara. tmperatriz (MA).
OBTENçÃO DO EDÍTAL: O Edttal e seus anexos estão à dispostção dos tnteressados, no
horário das 08h às 18h, na Comlssão Permanente de Licitação. CpL, sltuada na Rua Urbano
Santos, ne 1657, Bairro.,uçan, lmperatrlz (MA), para consulta gratulta, podendo ser obfldo
através do slte M,lmperatrlr.ma.gov.bÍ/licita.oes e M,comprasnet.gov.br, ou
mediante pagamento no valor de RS 20,00 {vlnte reãls), a ser rêcolhldo através de
Documento de Arrecâdação Municlpal - DAM {emltldo pela Secretaria de planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária).

CHRISTIANE FERNANDES SILVA

Pre8oeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

avtso DE uctrAçÃo
TOMADA DE PRÊçOS Nr 19/2020

Menor preço global

A Prefeitura Municipal dê João Lisboa - MA, pelo presidente da Comissão
Permanente de Licitaçõês, torna público para conh€cimento de todos que realizaÍá
llcltação na MODALIDADE: Tomada de preçls. TtpO: Menor preço global. OBJETO:
Contratação de empresa para a construção do muro da ê5cola de 06 salas de aula do
Povoado Bom Lugar. BASE LÊGAL: Let ne 8.666/93 e as condlções do Edltal, Recebimento
e abertuÍa do5 envelopes de Habilltação e prqposta de preços: às Og:00 horas do dja Og de
Setembro de 2020.

O Edltal e seus anexos poderão ser consultados e obildos gratuitamente por
m€io do slte wJoaoli5boa.ma,gov.br ou por melo de sollcitação ao presidente da
Comissão Permanente de Llcitaçôes em dlas útels, das Og:00 hs às 12:00 hs, na sede da CpL
slto na Av. lmperatriz nl 1331, Cêntro, João Llsboa - MA, medlante o pagamento do valor
de RS 20,00 (vlnte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadôção Munlclpal. DAM.

MARCOS VENICIO VIEIRA IIMA
Presidente dâ CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU.MIRIM

EXTRATO DO COilTnATO Nr 83/2020

PARTES: Município de ttapecuru.Mirim e a Empresa BB Costa Neto. OBJETO: ContEtação
de Empresa Especiallzada em Serulços de Engenharia para Realizar a Construção de Escola
de 04 (quatro) salas, no Conjunto Habitacional Milton Amorim, MunicÍpio dê ltapecuru
MIrim/MA. VATOR: RS 550.496,60 (qulnhentos e clnquenta mll e quatrocentos e noventa e
sels reals e sessênta centavos). DATA DA ASSINATURA:77/08/2020. BASE LEGAL: Let n!
8.666/93 e Tp ne oo4/2020. DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA: 02 _ poder Executivo 02.21 _

Secretôria Municipal de Educaçãoj 12.3G1.0013.1014.0000 _ Construgão, Reforma e
Ampliação de Unidades Escolôres do Ensino Fundamental;4.4.90.5i.00 - Obras e
lnstalações. V|GÊNCIA: 08 (oito) mers. ASSTNAÍURAS: p/CONIRATANTE: Graças de Môria
de Sousa Fonseca/Secretária Municipal da Receltã, Orçamento e cestão. p/CONTRATADO:
goanerges Bezerra Costa Neto/Representante Legal. ltapecuru Mirim. MA,17 de agosto
de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAT DE ln6OA GRANDE DO MARANHÃO
EXTRÂTO DO Lr TERMO ÂDmvO AO CONInATO Nr 20160031

Tomada de Preço Ne 008-2016 Contratante: FUNDO MUNIC|PAL DE SAúDE, CNPJ nc
01.612.3370001-12 contratado: E M soAREs coNsTRUÇÃo DE EDIFIC|OS EtREt"t _ Epp,
CNPJ nc 17.{00.546/0001-32. Ob.ieto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação doprazo de vigência do contrato, referente aos serviços de lmpiantação de Melhorias
Sanitárias Domlclllares no MunlcÍpio de Lagoa Grande do Maranhão. úA, nos povoados:
Lagoa do Encontro, Maraiá do Encontro, Sindô I e Vila Davl, até 30 de abril de 2018, os
Contratantes tem entre si justo e avençado, e celebram o presente aditivo de contrato ni
20160031- ÍP 008-2016, sujeitando-se as partes às norma, disciplinares nos termo do Art.
57, lnclso ll, da Lel de Licitaç6es - Lel 9566/93. Dotação Orçamentária: Exercíclo 2016 -
PÍo.ieto 0502 103010028 1.029 - Construção de Kits Sanitár;s; ClasslÍicação EconômiG:
3.3.90.39.00 - seMços de Terc. pessoa JurÍdlca, subelimento i.s.so.as.só. permanecem
lnalteradas as demais cláusular do contrato a que se refeÍe o presente Temo Aditivo.
Fundamento LeSal; An.57, inclro lt, da Lei de Licitações _ Lei 866i/93. Data da Assinaturai
30 de abrll de 2017.
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vimentação asfáltica com drenagem superfrcial de üas da zona rural
(povoado Ebenézia) no município de Zé Doca. Conforme, proposta
apresentada pela CONTRATADA. FONTE DE RECURSO: CON-
vÊNIoN" 893444/zotgtut\tN1EF. vALoR: R$ 955.397,6s §o-
vecetrtos e Cinquenta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais
e Sessenta e Oito Centavos). PRAZO DE ENTREGA: conforme
Ordem de Serviço. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Lei n" 8.666/93 e suas alterações. SIGNA-
tÁruOS: Secretária Municipal de Adminisüação Turismo Indústria
e Comércio, o Sr. José Jailton Feneira Santos, e MH EMPREENDI-
MENTOS E SERVIÇOS EIRELI, Sra. Mônica Valeria de Oliveira
da Costa, CPF n" 011.347.923-75. TRANSCRIÇÃO: Transcrito em
Liwo Próprio do Municlpio. ZéDoca - MA,20 de agosto de2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
MARTIRIOS. MA

EXTxA*TO DE CONTRATO: N" 04212020. DISPENSADE LICI-
TAÇÃo: N" 009/2020. ProcessoAdministrativo: n" I 0.05.26412020.
PARTES: O Município de Vila Nova dos Martírios - MA., através da

SECRETARIA MUMCIPAL DE PLAI\EJ. FINANÇAS E GES.
TÃO PÚBLICA e a empresa M. A. DE S ABRANTES, inscrita no
CNPJ sob o n.31.714.75710001-70. OBJETO DO CONTRATO:
Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de

sistema de nota eletrônica para atender as uecessidades da Secretaria
Municipal de Planej. Finanças e Gestão do Município de Vila Nova
dos Martírios - MA. DATA DE A§SINATLTRÂ: 1 1/08/2020. Unida-
de Orçamentária: 1005 - Secretaria Municipal de Planej. Finanças
e Gestão Pública. Dotação Orçamentária:041210052 2.009 - Ma-
nut. Da Sec. Muncipal de Planej. Finanças e Gestão Pública. Fonte
do Recurso:0100000000. BASE LEGAL: Lei Federal n'8.6661 93 e
suas alterações. VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 1.850,00 (Um
Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais). VIGÊNCIA: O contrato vigo-
raú até 3111212020, a contar de sua assinatura. CONTRÂTANTE E
ORDENADOR DA DESPESA: Edson Rodrigues Chaves.

PREF'EITURA MUNICIPAL DE IMPERÂTRIZ . MA

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATANTE: Fundo Munici-
pal de Saúde de Imperatriz. CONTRATADO: Raimundo Alves
de Sousa. MODAIIDADE: Dlspensa N" 039/2020. Processo No
02.19.00.264512020 - SEMUS. Contrato N' l4ll2020. OBJETO:
Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua: Dom Pedro l, n" 26,
Bairro Beira Rio, lmperatriz-MA, destinado ao firncionamento da
Unidade Básica de Saúde Beira Rio. VIGÊNCIA: O presente con-
trato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, com termo inicial em
161 08D020. DÀTA DA ASSINÀTURÂ: 1408/2020. VALOR GLOBAL:
RS 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais). Ordenadora de
Despesas/SEMUS - MARIANAJALES DE SOUZA.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATANTE: Fundo Munici-
pal de Saúde de Imperatriz. CONTRATADO: R. Teles de Medei-
rOS MCIO & CiA LTDA. MODALIDADE: PREGÁO PRESENCIAL
N" 124l2019. Processo N" 02.I9.00.5950/2019 - SEMUs. Contrato
N" 145/2020. OBJETO: Contratação complementar de empresa es-
pecializada em Serviço de Urgência e Emergência em Clínica Mé-
dica para atender as demandas do Hospital Municipal de Imperatiz
- HMI (LOTE l) VIGÊNCIA: O prcsente contratõ terá duração de
l2 (doze) meses, com termo inicial em0210812020. DATA DAASSI-
NATURA: 3110712020, VALOR GLOBAL: R$ 2.770.000,00 (dois
milhões setecentos e setenta mil reais) Ordenadora de Despesas/SE-
MUS -MARJANAJALES DE SOUZA.

onftatante:
Prefeitura Municipal de Imperatriz. Contratada: MESO ENGENHA-
RIA LTDA-EPB inscrita no CNPJÀ,ÍF sob o no 07.403.219/O0Ol_78.
OBJETO: l. Constitui objeto deste conmto a Confratação de empre_

QUINTA-FEIRA,20 -AGOSTO - 2020 D.O. PTJBLICAÇÕES DE TERCETROS)

sa especializada para fomecimento de Subestações de 112,5 Kva, 150

Kva, 225 Kva, 3801220v instalada, conforme quantitativos descritos
no anexo I e espccificações abaixo descritas: 2.2 Fomecimento e ins-
talação dos materiais relacionados a seguir que deverão ser certifica-
dos pelo INMETRO ou órgão similar. 2.3. Em conformidade com a

PREGÃo ELETRÔNICo n" 001/2020-CPL e seus anexos, que inde-
pendente de hanscrição integram este instrumento para todos os fins
e efeitos legais. O presente conhato está consubstanciado no procedi-
mento licitatório realizado na forma da Lei no 8.666, de 2l de junho

de 1993, e suas alterações. Vigência: 1110812020 a3lll2l2020.YA-
LOR GLOBAL: R§ 1.341.897,85 (hum milhão, bezentos e quarenta

e um mil, oitocentos e noveuta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguin-
tes recursos: 02.08.00.12.361.0043.2132 - MANUNTENÇÃO E DE-
SEI.IVOLVIMENTO DA ESCOLA; Natureza: 3.3.90.39.00 - Outos
Serviços de Tercetos-Pessoa Jurídica; Ficha: 1950. Fonte dos Recursos:

0.1.15-001 001 - RECURSoS Do pREcATÓnro rtxouF-cAxA
ECONÔMICAFEDERALAGh{CIA: OúI4-CONIACORRENTE: 67 I
084-0. Signatários: pelo Contratante, JOSÉ ANTÔNIO SILVA
PEREIRA e pelo Conratado IOSÉ CnRarOO ptut UZ LAGO FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES - MA

EXTRATO DO CONTRATO N" 242t2020, PROCESSO ADMI-
NISTRATTVO N" 210.660.133/2020, TOMADA DE PREÇOS N"
00212020. OBJETO: Contratação de empresa de engeúaria para a

execução dos serviços de recuperação do gramado e implantação do
sistema de irrigação do estádio municipal O BATISTÃO na sede do
Município de Matões-MA, nos termos do CONVENIO N" 003/2019
UGCC/SINFRA. PARTES: CONTR-A^TANTE: PREFEITLTRA MU-
NICIPAL DE MATÔES. CONTRATADO: CENTRAL LOCACO.
ES E §ERVICOS EIRELI. Valor Global: RS 309.050,10 (hezentos

e nove mil, cinquenta reais e dez centavos). DATA DA ASSINA-
TURA: 10/08/2020. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10t08t2020 à

31/12/2020.FUNDAMENTO LEGAI:Lei Federal no 8.666/93 e suas

alteragões posteriores. L]NIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. 1 5 -SEC.

JW. CULT TURISMO ESPORTE E LAZER; FUNCIONAL PRO -
GRAMÁTICA 27 .812.0282.1044.0000 - CONST. AMPL. E EQUrp.
AREAS DESPORTTVAS; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÔES.SIGNATÁRIOS :PREFEITURA MUM.
CIPAL DE MAIÔES, por seu representante RAIMUNDO NONATO
MEDEIROS CARVALHO - Secretário Municipal de Govemo - Or-
denador de Despesas e, pela contratada, CENTRAL LOCACOE§ E
SERVICOS EIRELI, CNPJ N" 19.125.738/0001-03. Matões - MA,
l0 de agosto de 2020. Publique-se, Raimundo Nonato Medeiros
Carvalho - Secretário Municipal de Govemo.

PREFEITURA MNICTPAL DE SANTA LUZIA - MA

EXTRATO DO CONTRATO N'29112020. REF.:processo Adminis
trativo n.. 05 3/2020, o MUNIChIO OB SANTA LUZIAlMA,através
dO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CMJ: 1I.487.015/OOOI42 E

a empresa: I A RIBEIRO - ORGANIZAÇôES E PUBLICIDADE,
inscrita sob o CNPJ n' 17.674.09310001-32- OBJETO: conhatação
de empresa para prestação de serviços de sanitização, locação de ten-
das e banheiros químicos, visando o enfrentamento da emergência de
saúde pública intemacional deconente do coronavírus (COVID-I9) -
VALOR deste contrato: R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quaffocentos
reais) - DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0043.1162.0000_
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVIDIg; NAfuTEZA dC
Despesa: 3.3,90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídi-
ca. PRAZO DE VIGÊNCLA: de t7107t2020 até3Yt2t2o2o _ BASE
LEGAL: LEi FEdETAI N" 8,666/1993 - SIGNATÁRIOS: AIEXANDRE
DIAS ANDRADE- Secre&írio Municipal de Saúde do Município de
Santa Luzia - MA, pela CONTRATANTE e IVONE ARRUDA RIBEI_
RO, pela CONTRATADA. Santa Luzia/MA, 17 de julho de2)z}.
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M*LnECoNrAs

REcrBo DE ENTREGA DAS TNFoRMAçÕes Do coNTRATo

Contrato decorrente de LICITAÇÃO

No TCE: 185548

ENTE FEDERATIVO: lmperatriz

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

PROCESSO: 02.08.00 .2359 I 2019

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO : OO1 I 2O2O

CONTRATO:224 I 2020

CONTRATADO: MESO ENGENHARIA LTDA

CNPJ CONTRATADO: 0740371 80001 78

DATA ASSINATURA: 1 1/08/2020

VALOR: R$ 1.341.897,850000

Recibo emitido em 16 de Setembro de2020 ás 09:18:35 com o número 1600258715715

São Luis, 16 de Setembro de2020

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
Av. carlos cunha, s/n Jaracati - são LuÍs(MA) - cEp 65076{20 releÍone: (98)2016€000


