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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO N" 242I202O-SEMED

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA
SECRETARIA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ,
ESTADo Do MARANHÁo. qur ENTRE sICELEBRAM
o ltuNtcÍpro nr rupnn,liRrz E A EMpRESA LLG
goyplcro sERvrÇos E ALTMENTOS ETRELT _ Epp p,
NA FORMA ABAIXO.

{o(s) zt (vinte e um) dias do mês de outubro do ano de 2020, de um lado, o MUNICÍPI0 DEIMPERATRIz, cNpJ/MF n.'06.158.455/0001- 16, localizada na nua nui sarüosà, n.j zor - c.noo,
através do_secrerário Municipal de Educação o sr. JosÉ ANTôxto srr,va pBn'rina, brasileiro,
casado, advogado, porrador do RG n.' 338294945 ssp/MA, e do cpF(MF) ," úg.ils.ool_st,
residente e domiciliado na Rua são sebastião, n" 22-F', Jardim Lopes, tmpeíat.iz-úÀ, doravantedenominada simplesmente de cONTRATANTE e, do áutro lado, â .,np."ru LLc cóúÉRõiõSERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP, CúPJA4F N." 2I,920,38ô/OOO1.63,EStÀCIECidA NARua coronel Manoel Bandeir4 n". 2065,_Bairro: centro, cep: 65.900.010, Imperatriz-MA, nesre ato,representada pela Sra. LINDALVA LIMA GOMES, portadora do Rc n.o 24or733zoo3-gGEJUSPC-MA e do cpF,À4F n." 237.349.gr3-g7, ioravante denominada si.piesmente deCONTRATADA' tendo em vista o que consta no Processo Administrativo no 02.0g,00,95/2020-SEMEDT e proposta apresentada, quL-pu.rur. a integrar este instrumento, ind.p*á.n1.."nt. d.transcrição na parte em que com este não conflitar, ."úru"., de comum acordo, celebrar o presentecontrato, regido pelas leis: Lei no r0.520 de l7 dejulho de2002,Lei n. g.078, i" rs9ô _ código deDefesa do consumidor e a Lei n.o g.666, de zt ae juúo ã" rss:, mediante u..iaurri^ e condiçõesseguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
o objeto deste contrato ó a Aquisição de materiar de limpeza e consumo destinados a suprir asnecessidades desta secretaria no^Município de Imperatriz, Éstado do r*aaru*ao 

"à. íotivação noProcesso Administrativo n" 02.0g.0d.9s/2020-'sÉúti, e em conformidade com o pregãoEletrônico n' 010/2020-cpl e seus un.*or, qr. irdependente de transcrição integram esreinstrumento para todos os fins e efeitos legais. o f-..ênt. contrato está consubstanciado noprocedimento licitatório realizado na forma da Lei n" t.o«, ae z t ae; unrro ae i eóíã ,iãr*urt".uç0.r.

CLÁUSULA SEGUNDA .DAS oBRIGAÇÕES DA CoNTRATADA
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a contratada a envidar todo o empenho e a

ffr#::: ffiTários 
ao fiel e adequado.t"i'i,,.nto aos encarsos ;;; lh; Jaã"iorraoor,

à;1l],lil1"lX'jljilfftJ..,,."ri*" 
após o recebimento da..ordem de Fornecimenro,,, emitida peta

Il-Respeitar o prazo eitipulado-para o serviço parcelado do objeto conde Referência e na proposta da CONTRATADA.
III- Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada asolicitação formal, conforme consta no Termo de Referência.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

XVIII- A inadimplência da Conrra tada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais

IV-- Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas a execução do conrrato ou a iminência de fatos que possam &i;i;;, a perÍ.eita
execução do objeto.
v- Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
VI' Responder integralmente por perdas e danôs que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independÀtemente de
outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita.vII- Manter durante a execução do contrato, em cómpatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições 

.de. 
habiritação e quarificaçáo exigidas na licitação, ulràr.nt-ao o,

comprovantes que lhe forem.solicitados pela Contratante, devendã comunicar à'CóNTúraNrE u
su_p_eweniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
VIII- A assinatura do contrato p-or pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo miíximo de05.(cinco) d,ias úteis após a notificação da coniratada, sob pena das sanções pr"ri,iurÁ art. " g l naLei 8.666193.
IX-.A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumentoequivalente, dentro do prazo estabelecido.pela Administração, caracteriza o descumprimento total daobrigação assumida, sujeitando-o às penaridades legalmenie estabelecidas.
X- Aceitar, nas mesmas condições iontratuais, os- acréscimos e supressões do valor inicialmenteeslimado para a execução do contrato, nos termos do s l.; do art.65 da fei S.e,6e Dli.- 

'^

XI- Executar fielmente o contato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei g.66ólg3,
respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.XII- Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura Jo contrato, 0r (um) preposto como seurepresentante, conforme elenca (arr.68, da Lei 8666/93), aceito pela'Adm)nt;íáõ, ;; deverá sereportar diretamente ao Gestor do contrato, pessoaímente eTou via 

"t"t.onl.úJt"tirne, paraac-ompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.XIII- Reparar, corrigir, remover, reconstruii ou subsiituir, às suas expensas, no total ou em paÍe, oobjeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou inconeções ,"rutt*t , áu 
"*à"rçao;Xrv- 

. 
Reparar, corrigir, remover, reconsrruir, substituir, desiazer . ,;f;; frio.it.uiu .exclusivamente. às suas custas e riscos, num prazo d. no.á*i.o de 05 (cinco) dias úteis, contadosda solicitação da contratante, quaisquár ui.iàr, o"r"ltor, ir.orr.ç0.r, erros, falhas e imperfeições,d.ecorrente de culpa da Contrataàa no ato au 

"*."ufào 
Jo'oU1.,o.XV- Responsabilizar-se pelos danos causados 

' áir.t"-"rt" à Administração ou a terceiros,decorrentes. de. sua- culpa ou dolo na execução a" 
""ri. ,", não excruindo ou reduzindo essaresp,on_sabilidade a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgão interessado.XVI- Responsabilizar-se por todo e qualiuer a-" 

"r,'p.ãi"iro 
causados por seus empregados, ourepresentantes, direta e indiretamente, ao adquirente óu á ter."i.or, inclusive os decorrentes deaquisições com vícios ou defeitos, consratáveis'nos fr*o. Ju g*-,ia, mesmo expirado o prazo.XVII- Responsabilizar-se pelos encargos uuuuir,i"ui 

- 
previdenciários, fiscais e comerciaisresultantes da execução do contrato.

não transfere à Contratante ou a terceros a responsabi lidade por seu pagamento.XIX- Responsabi lizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leisprevidenciárias e de segurança do trabalho de seus functonanos.XX- Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto.XXI- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento brigpactuadas entre as partes.

e comerciais,

trabalhistas,

b URÂIJÊ
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XXII-. Pagar. todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra,
911111i" e todas as despesas decorrentes da contrataçãô.
XXIrI- Garantir que a ação ou omissão, total ou pãrcial, da fiscalização do setor competente, nãoeximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçães pactuadas
entre as partes.
XXrv- Relatar a contratante toda e.qualquer irregularidade observada em virtude dos serviços eprestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
XXV--Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçãoespecífica de acidente de trabalho, bem como por todas as desp'esas d."";;;i.;-;;ifãs ao obletotais como: salirios, seguro de acidentes, taxàs, impostos e contribuições, indenizaçoes, vares-
I?l_rp_o.!.., vales-refeições, e outras que porventura v;úam a ser criadas e exigidas por'Lei.XXVI- Responsabilizar-se ainda por toáu, u. despesas com material, mao-ie-obá, acidentes detrabalho, encargos trabarhistas, previdenciarios, fiscais e .o."r"iuir, 

-i*ffii"r, 
rr"t"r,equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, sarários e quaisqueroutras despesas necessarias à perfeita execução dos serviços contratados.xxvu-. Responsabilizar-se p.or quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe veúam aser ex-igidas por força de Lei, ligadas aô cumprimento do contrato.xxv[I- Fomecer a seus empregados. todos ós Equipamentos de proteção Individual - EpI, exigidospela secretaria de.segurança e úedicina ao r.uuàni - §§ur ao MTE, bem como cumprir todas asnormas sobre medicina e segurança do trabalho.

XXIX- Arcar com todos os ônus áe transportes e fretes necessários.
XXX- Respeitar as normas de controle deiens e de fluxo de pessoas nas dependências da contratante;XXXr- sujeitar-se a mais ampla e irrestrita nrcutiruçáo po, parte da Administração Municipal.XXXII- Entregar o objeto na Secreraria ou out.o fo.ài aáJgnado por esta.xxxul- Apresentar no ato da.assinatua ao 

"ontruto 
u ftâiha de preços da proposta final ajustadaao último-lance ofertado pelo licitante vencedor sob pan'u d".."u.u da assinatura do contrato.XXXIV- Manter inalterados os preços e condiçôes dà proposta.xxxv- Lançar na nota fiscal ai especificaçoes à"; il;;i"r, de modo idêntico aqueles constantesdo anexo I - do Termo de Referência.

XXXVI- Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.xxxvll- Tomar todas as providências n.""rra.iu, iãr* iel cumprimento das disposições contidasno Termo de Referência e no Editar, inclusive qrunto uo.Ãp.o.,irro dos serviços nos quantitativosregistrados. atendendo às solicitações ao go".*o rrni.ú;f .XXXVI II- Sào expressamente vedadas à 
-contratada:

ilffiilf 
veiculaçào de publicidade u."r"u ào ur"nçado, salvo se houver prévia autorização do

XL- E vedada todo tipo de subcontratação.
XLI- A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoar do Município, durante o período deexecução dos serviços.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEcRETAR|A MUNTCtPAL DE EDUCAçÃO

3ltt

XLII- A empresa CONTRATADA deverá executar os serviços discriminados nonos locais estabelecidos pela CONTRATANTE, i;al;;do os equipamentos eoperadores dos mesmos para exercerem os serviços nos locais designados para tal.XLIII- Atender as demais condições descriras ,à i"Ã" à" ft Íêrência.

objeto do termo
designando os

pm úr'Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900_505htto:ll Deratr tz.ma.gov.br - E-mail: semedimperatriz@smail.com b tl,p TRIZ
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - DAs oBRIGAÇÔES DA C0NTRATANTE
I- Efetuar o pagamento na forma da CLAUSULA QUINTA, após o recebimento definitivo dosserviços e verificação do cumprimento de todas as ourigaioes r.guir, rrr*ir,- pãidenciárias,
trabalhistas e as demais disposições..
II- Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e Íiscalizar a execução doContrato, conforme previsto na CLAUSúLA SEXTA.
Ill-..Promover o acompaúamento e a fiscalização do contrato, sob o aspecto quantitativo equalitativo, anotando em registro próprio as falhas âetectadas.
IV- Rejeitar.os serviços cujas especifõações não atendam os requisitos mínimos constantes do TeÍmode Referência -Planilha de preços - Anexos I.
v- Notificar a 

-empresa, 
por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades constantes daexecução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadãs u, .Jra^ corretivasnecessárias.

vI- Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos serviçose exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.vII- comunicar prontamente à.contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto, podendorecusar o recebimento do serviços, caso não essa de acordo com u, ..p"tit.uçá"l e condiçoesestabelecidas no Termo de Referência, informando as ocorrências 
"" 

ó.úüô.r"*lããã..vIII' verificarse a execução do objeto foi rearizada coÀ observaçãoài dtú;;G;;;;rtinentes noTermo de Referência, implicandõ em caso o"gutiuo no canceramento do pagamento dosserviçosexecutados.
IX- convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar oinstrumento equivarente, dentro do p.azo e condifoes 

"rtab"l".idor, 
,"u p."" aãá"ãiio drreito àcontÍatação, sem prejuizo das sanções previstas no aÍ. g1 da Lei g.666193 eruu, ur*ruç0"r.X- verificar a regularidade fiscal e trábalhista da coniratãda antes dos atos relativos à firmatura egestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, ejuntadoaos autos, com a instrução processual necessaria.

XI- Expedir as Autorizações de Serviços
XII' Prestar as informações e os escrarecimentos solicitados pela cONTRATADA para a fielexecução do contrato;
XIII- Permitir o livre acesso dos empregados da GONTRATADA, desde que estejam devidamentetrajados com uniformes em nome dà eápresa 

"lou 
..u"tá de identificação, para a execução dosserviços.

XIV- Proporcionar todas as condi ções para que a Contratada possa executar o objeto de acordo comas determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, espec ialmente do Termo de ReferênciaXV- Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de acordo comascláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
XVI- Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.XVII- Notifi car previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.xvIII- Aplicar à(s) licitante(s) vencedo ra (s) as sanções administrativas previstas na le islação.xrx A CONTRANTE deverá dispor de Iocal apropriado para instalação dos entos eexecução dos serviços discriminados no objeto do Termo de Ráferência

\

4^l
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CLÁUSULA QUARTA - PRAzoS E CoNDIÇÕES DE ExECUÇÃoI- A execução do objeto terá início logo após o ."à.uir*io da ,.ordem 
de Fornecimento,, emitidapela Contratante, de forma parcelada.

II- os serviços serâo efetuados de forma parcelada, sob demanda, conforme a necessidade e de acordocom a conveniência da Administração, bem como da existência âe disponúiJuJ, áffi.ntariu, nu,quantidades e locais determinados pela contratante, poi ã"u.iao da àmissão au ,"1lit"ça" r"*"r,sendo de inteira responsabilidade dá contrutuau o oíu', .oo, u.,,..rçao áo ãLi;;". 
""-'*'

àl;"H"#rr serão executado observado o airpo.iã ,loi eruor'e demois'trisposiçôes do Termo

L".;#,f.ll}XTL?,Í;ilT.-ii;.:[."Tar.os serviços no prazo mrrximo de 30 (trinta) dias, após o

V- A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com asespecificações e condições do Termo de Referência, ãà ãã,ur 
" 

ao Contrato.

ShlHixrf QUTNTA-Do pAcAMENro E DA clAssrFrcAÇÃo oRÇAMENTÁRrA E

lS."llXlilXli] 'stimado 
do contrato é de R$ 308.102,96 (trezentos e oito mir, cento e oito reais, novenrâ

5/tl
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ITENS
UND. QTD V. UNIT. V. TOTAL

LA oC Lo C XA oC \Í 2 UN DADE t)S l: LoC T El) 2 5 ExC UL s PARA MT] EE PP LC
2 063/20 IAItT IN8. CISO

CAIXA 676 45,63 30.845.88

4 ALCOOL 70% CAIXA COM I2 LINÍDADES DE IL CAÍXA 2026 47,02 95.262,52

I5
BAIDE EM PLÁSTI
TAMPA COR
POSTERIORMENTE

CO RESISTENTE IOOL COMA SER DEFINIDA UNIDADE 32t 3 9,ó0 t2.71t.60

56

L MPADO R MUL 'f U SO I)IN CADO PARAIMPL F,ZA D E AS S U RFIl1 ESCl. VE Cs ONTE INl\í REC I) sENTE T L) S
EU D sa SO l. Ilv S U E RA F SRÁ CO C Níou 50CO 0ML CAIXA UN2 DAI) lis OTCI)E 52 % E XC UL S P RA E I: PP LC

2 /2006 t'AIt I IN8, CI oS

CAIXA 255 33,t2 8,445,60

66 PALHA DE AÇO F
PACOTES DE 6OG

ARDO COM I4O
FARDO 25t 98,0 r 24.600,5 t

70 iiffi :.{$ri|lff $i3",.:#f#i};
,.f ;rr3,.s#i 

r^* rua e epp _ r-à riyzo06 _ ARr
843 3 r,69 26.714,67

'71
EP t. II G N CO llRÁNCO MAC o N UE ItT oC 'i-o ADO 3 l\,10 x OC1\,Í PACO COTE {M Ro OL SFARD Co M(_) 6 P oc TE S

FARDO 2527 3 1,69 0,63
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As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
02.08.00.12.361 .0043,2132 - Manutençlo e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 3.3.90.30,00 - Material de Consumo
Ficha: 1948
FONTC: O.I.I5.OOI.OO5 - PRECATÓRIO FUNDEF

VII- O pagamento deverá ser efetuado em pARCELAS pROpORCIONAIS MEDIANTE o
FORNECIMENTO DOS PRODUTOS à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empeúo.
VIII- Paru fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar j unto às notas
fiscais comprovação de sua adimplênc ia com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, in lve quanto
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços _ ICMS.

6/tt
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PXTITITUI(ÁT'É

II- 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;
III' Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a
Contratada, observadas as prescrições da Lei n. 8.666/93.
IV- A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para
conferência por parte da cONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
V- Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CoNTRATADA deve emitir
a nota fiscal/fatura relativa aos serviços em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria,
pam fins de liquidação e pagamento.
VI- O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão OrçamentiíLr.ia, por
meio de transferência eletrônica ou ordem bancríLria, em até 30 (trinta) dias após a aceiiação definitiva
dos serviços, com apresentação das notas fiscais devidamente ceÍificad;s pelo Agente público
competente.

85

SABÃO DE COCO EM BARRÁS TABLETES COM
200G CAIXA COM 24 IJNIDADES (COTA DE 25%
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC I232006. ART.
48, INCISO I)

CAIXA l12 3 l,l0 3.483,20

86
SABÃO DE COCO EM BARRAS TABLETES COM
2OOG CAIXÁ COM 24 LINIDADES CAIXA 336 27,9 t 9.3'7'7 ,7 6

SABÃO EM BARRA TABLETES COM 2OOG
CLÍCERINADO CAIXA COM 24 L,INIDADES
(COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA ME E EPP . LC
r2312006 - ART, 48, INCISO I)

CAIXA 169 24,',16 4.t84,44

88
sABÃo EM BARRA TABLETÊS coM 2ooc
GLICERINADO CAIXA COM 24 TJNIDADES. CAIXA 50'7 24,45 t2.396,15

TOTAL GERAL 308.102,96
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IX- Para fins de pagamento, â Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços devidamente
autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final
de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formularios de controle dos
serviços.
X- A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro
servidor designado para esse fim.
XI- Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente, ate que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
XII- 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 correções, fato esse
que não poderá acanetar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da
prestação de serviços pela CONTRATADA.
XIII- Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação
documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização
monetária.
XIV- A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
XV- 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 efetuada.
XVI- A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagaÍ à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos
do contrato.
XVII- No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime dejuros simples.
XVIII- O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x Vp, onde: EM : Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I: Índice de compensação financeira : 0,00016438; . Íp = vutoidu prestação em atraso.

CLÁUSULA SEXTA.DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
I- A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, será feito pela
servidora KEYLA DEBORA FERREIRA DA sILvA e MATRTGULA: s0.883-1, devidamànte
nomeados através de portaria e outros representantes, especialmente designados, os fiscais anotaram
em registros próprios todas as ocorrências, determinando o que for necessiirio à regularização das
faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei n.8.666, de 21.06.93.

II- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes a Administração.

III- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

IV- A atestação de conformidade dosserviços do objeto cabe ao titular do
7111
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I- Advertência Escrita: quando se UataÍ de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave.

II- Multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com atraso.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da
aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato oconido, para ocorrências
de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alineas.
c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de
quaisquer condiçôes de garantia estabelecido no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
e) 10 oÁ (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução
parcial do contrato.
f) 20 %o (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 ao prazo limite de trinta dias, estabelecido
na alínea "a"

IIIDERATRIZ í

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PRAzo DA VIGÊNCIA Do CONTRATO
I- O contrato vigorará até 3111212020, a contar da assinatura da "Ordem de Fornecimento", podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo. Conforme disposições do art.
57 daLeí n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei n" 9.648/98. Havendo
necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de aÍé 25Yo (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1", da Lei Federal n'8.666i93.

CLÁUSULA OITAVA. DO VALOR DO CONTRATO
I- O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado é de R$ 308.102,96
(trezentos e oito mil, cento e oito reais, noventa e seis centavos).

CLÁUSULA N0NA- DA DoTAÇÃo 0RÇAMENTÁRIA
I- Na licitação para registro de preço não é necessiírio indicar dotação orçamentária, o que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 7', §2",
do Decreto Municipal 01312015.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAs PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

\
8/l I
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III- Declaraçâo de inidoneidade: paÍa licitaÍ ou contratar com a Administração 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 o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CoNTRATUAL
I- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77
a 80 da Lei no &.666193.

II- Os casos de rescisâo contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

III- A rescisão do contrato poderá ser

Parágrafo primeiro: Determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria Municipal, nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

IV- Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis, o não pagamento de salários e verbas trabalhistas, bem como o nào
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.

V- Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado o contraditório e
a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal no 8.666/93:
Parágrafo primeiro: A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
intema ou guerra, ou ainda por repelidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situaçáo;
Parágrafo segundo: O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria
decorrentes de obras, serviços ou fomecimento, ou parcelas destesjá recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade pública, grave peÍurbação da ordem intema ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.

VI- A não liberação, por parte da Secretaria, de área, local ou objeto para a execuç dos serviços
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no eto;
Parágrafo terceiro: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XV igo 78o
que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularme
houver sofrido, tendo ainda direito a:

gilt
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Parágrafo segundo: Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Secretaria;
Parágrafo terceiro: Judiciat, nos termos da legislação vigente sobre a matéÍia.
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Devolução de garantia;
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
Pagamento do custo da desmobilização.

VII- A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaÇão escrita e fundamentada da

autoridade competente.

VIII- Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art.77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇO
I- Os valores estipulados no termo serão reajustados a fins de manter o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos.
II- Os reajustes se darão por meio de Termo Aditivo, sendo necessifuio anotaÍ no processo

administrativo da CONTRATANTE a origem e autorização do reajuste e os respectivos cálculos,
além dos requisitos formais estabelecidos pela Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS
I- Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste Edital, ou de sua rescisão, praticados pela

CONTRATANTE, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

II- Da decisão do Secretário Municipal de Educação que rescindir o Contrato antes de seu prazo final,
cabe, inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
do ato.
III- Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do item acima, o Secretario de Educação

deverá se manifestar no prazo de quinze (15) dias e poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia
suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse público.
IV- Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos termos das

normas gerais de Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVI
I- O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados, decorrentes de ação,

omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados,
profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao CONTRATADO o direito de regresso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ANTICORRUPÇÁO
I- Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria e à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou
a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indirelamente, vantagem indevida a agente público ou a quem

quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
b) Criar, de modo fraudulento ou inegular, pessoajurídica para celebrar o presente Contrato;

c) Obter vantagem ou beneffcio indevido, de modo fraudulento, de modificações pro ogações do
presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da ticitação públi oun respecti
instrumentos contratuais;
d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Con ;ou
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e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões
que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei n' 12.84612013 (conforme alterada),
do Decreto n' 8.42012015 (conforme alterado), do U.S. ForeignComrptPracticesAct de 1977
(conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticomrpção"),
ainda que não relacionadas com o presente ContraÍo.

II- E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas

),21 de outubro de 2020

JOS A PEREIRA
S de Educação

TANTE

LLG C

crENrE Ew,l4Z4,Z1Z.O

NOME da

OSE Ç E ALI NTOS EIRELI . EPP
L VA LIMA MES

Representante Legal
CONTRATADA

.l* "d-^ra CPF/MF 6tr) . cÊ.ç . q8à -__39._

NOME
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Do FoRo
I- Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz (MA), com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste
Contrato.
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4.66619t 121106.147114_ 1\51',t6 e L. mun,ciplrO9/IO1O. O êdr.te 5ê", àne.s podartóe.r .onrult.óB ôu .dqu ridoi Bràrult.m.nt. io St. 9w,lidrãnct.co;.br .
.ncito,nã8ov.br {ab. .enÍal d. licllaçõ.,

trx.no, zt d. outuúo de 2020.
otvÂtDo slLv o co§ra

,r!3e,@
PREFEITURA MUNICIPAI" DE IMPERAÍRIZ

Eln^Íüt 0a @itÍtdo
co4l'!ro 241,?0?0'EME!. cdlnr.ilê rrciduÉ rrr.iip.tde t-ped c.eEdã. tMpfl .
rMPtÂ rnÊ papus E covÊnoo Hitu €rp. cN'J/Mf r.r 05 574.r9tr@1 55 oUFO: O OoJsD
dsn? co{raro á 1&L.eÉod. T4e á o.l'Íp.r.. onsuro dêí'nà&ô. ep"r ,«.sd;*i
d?su *craíà no Mrndo'o (k rmpÊEú{. Êúdo e Mà,ã{.ào rm moüàç:o no prces
Ádm'núrrüw r'02.oa.m.95/:020StMr0, . .r (o1o.Í:d.d. @m o proSào flêldi@ nr Om/202G
CP-. rlb rdos, cue .depedenr oe rr*n6o,narn or iminemo pan rooo oi nr r
.'..lto! r.3d e o prcsêr r. or r '.ro . Íá coBu àíônuàd. 10 prú.d moro 

'iotàúno 
rcàtftdo n d tom à

õ: k nj 3 666, dê n & lJúo de te§l . (n. r.r4õ€i.,/ sarcio: dc lvlo/lo2o r 3UrV2o20.
vÁrcn 6LO&ÀL R5101.'r3231(r'. !nE.do. Gà6. rnnue Lm
..^nvdl. À d.ipdj dÊondB dr .orBr.do roÍ.ráo à Íolo d. Ellirr. doEÉo Bçrr.rhr
02.03m 1216rm4ri132 . vã- çto . D.ervoryr..lo d. túlá. nrtoê?. l.t:90lo.m
M.r. i.r d. co^eno: Í dE: l*t3- ,ôd.. 0 1 15 &r .{)t . pttclTóÂo rLNDlr sisHtámr: otu
C6natrnr?, rcSÉ ÀtíIôNto stlvÀ paREtf,À . pelo Coir.ndo rcsÉ ÂxCtwo DE soui4

cdv.b Àr ?az2o2c$lvrD coiE nE r'rt tJn MuiGp. r,e tmp€tu. retsíàdã JG(oMEnao *f,v'ços t ÁuMEríros Ífifu. rrp, ctt9/vr.r2l.9zo.l39liol{3 ouElo. o ouqods'. ClnEro a . Á.J§co * Nrêit de ,r!€ã .6J o dBttoor a gmr a nwir
dste sr€t Í1. tu Muni.íplo d. túp.Ert, t§.do ito M.hnhao m moriECo m p@e
Âdmlr&rrnt i'02.6.@.95,t02G5tMEq . .m .onrormidr& @ o tÊ8ã. Eterrõliho ír oro/202o
Ctt . itur rNrB, q* hdeperd.*e 0c rtrc5r .tanm e*r ,n@'in@ p.6 @6 ; .G e
.rênor r.aàn 0 p,*@ .oíÍdo €3ú óG-brôrlo @ p.oed,tuto tidd{ú o ,à.üado .à tom.
dr L. ii 3 6{6, e rr & rnno * r99l . Nó.h.êçó.' úaarcã: dê 2VrO/rOrO d tVrr/2OzO
vr,],oR GIOBAL RS 303.102,96 ltr.Enroi. o(o -ir, ...to ê oô rcrk, eêe . *L enú;3). À!
d.rpesr d@lMês dd (rrEEêó 64â0 â .6rr. d. r.sú1e rkEÉo oq.ftniíd:
02 @ @ 1Z 35r.@43 2132 Mrici..çào. DB.nwtv'r.nro dà {et: trlurcE l.j.go 10.mv .nd de co.smoj.Íióá. rgra, Íon!e. 01rt{01.m5 . pSEcÁTóio rJtoEi sgrúÍ.r. p.to
co.r,.t.nr., JOsÍ ÀÀ10n 0 S lvA pÍR-rRÀ. pêo coiÍrtado U\DAIVÀ UMA GOMIS.

^v§o 
oE ucn çID

PfiEGÃO atEÍiô tco t. a2l2020

A Comlsáo P.fr.a.rr. d. Llchà.lo d. lmD..àrir.MÂ, rór^à Ê:blró ó
ED-At PqEGÀo ErEl1lôNtco Àe o:rs/2020. stiD O&EtO: conlÉrà(áo d€ D.6@ L.d.à
€3p.oàrràdà .m fornê.irenro oê Í45 tsco-Áq€s PÁ3Á DrtT{BUçÀO AOS Âtl,NOS OO
ÊNSINO INÊÂNÍIL FSNDÁM€NIAI AIiOS II.IICIÁ]s, TUNOAMÉNTAL ÁNOS F]NÀIs, ÊIA I
PRoÍiS5OR DÂ R€OE PUBLITÁ MUNICIPAI DE EN5|NO, ÀSERTIJRÂ:09 d€ Novêmto dê
,o2o às roh6 (der hôÉ, cÓDlco UA56: 15]204 TrPo ot UCÍrÁçÃo. V.nor P.ê(o rêm
|iIIOqMAçOES: cLa Urbdno Sarro!, .r 1557, snro Ju(à'r. rrp.ôlÍD (MAl. O8ÍrftçÃO
DO EOITAI: O EditâlÉ eus ãnêxos.stào à dhpoíçto dos lnt.r€nador, no horáno dar 03h
àt 13h, n. Comlss:o Permanênr. dê Llcltação - CPI ítuada n. Fua Uóano Sanror, dr
1657, 6.k6 .luçaÉ, lmp€6:ri. (MÁ), p.ra @tuu râ lràtuitr, pod.ndo ser obrido aúavé! do
5ú. wN.hpêôÍi.,maaqd,brlll.n ces c ww{d.b./mmpÊs, ou m.diantê p3san.nto
no valor d. RS 2q00 Ívinr. .êãis), . 5ê. Í.6lhrdo.hvér de Documênto de A4êcadâçlo
Munclpàl . OÁM {€nitido p.l. S..Etad. d. Plàn.jôm.ôto, Fazênda e G.íto

wHrGloN oE sousÀ cuNHÁ lÚNtoÂ
Pr.goel6

tEtutÍaDroll or lurc^l/ttrflo
co @nna o^ àroucÀ lli 5/202ú

Â cPL lnÍ.ma aos prni.lp.ír., d. coNcoRRÊarcta PÚB cÀ Ne 005/2020, euê
€m r.srão d.julgam.nto de p,o(&rai dê protor, E.lh.da no diã 19 de Oút{úo de 2020
k 09h6 (n4. hond rpóG emt$ao do PrêGr Ta.nrco .mirido pêlo 5r. Pêdro n.n que
Nu..5 vEtr..5.lvr, EíBenhetro Celloràdo $ S.íí.í. MLlk'pàlde EdJEção. SEMEq
rr êmorêta! CO!5TBUTOi RV LTDÂ EPP ê5ENtN6€ CONÍRLçÃO CtV.. E StRvtçOS rTDÀ
por NÀo ÁÍENoÉR lodãs ãs erllan.iã5 @ntrda! ho .dhal (pb;ilh dê ênersoi sociak);
ÍoraF d.clrEdãs DtSCtÁ-s5+lCÂDÀ1, em 3êauldà o n.sro Parê.êr Têcn'.o dêcioru pera
C-rSS t CÁçÃO dd .mp6ài EMoÉ ENGENHÂR|^ L'DA . GUTÉRCaS Co\lS'RUÇÔas E

COMERCIO LTDÁ, por âtêhdê. tôd.s .5 otiSancl.s .dltãllcias. Dê ê mono a Conústo
Perm:r.nte d. Llcltação - CPL d.clâÍa €m pllú.ko lug., ã píopoÍa d. p|êçoe da êôp.e5ã
ÊMOE ENCENHAiIÀ LIDA, VEN€IOORA por ãpr.5.n!.r o n.nor ?Éçô do pr.s.nte
en n.. Nos têmos do ân. 109 d. t 18.666/93, .br.-!. o pÊro t.aal paE .m qu.r.ndo
* llcit ntú lnlerpõnhãm G lecuõoi obÍv.l! . poíerlo.€§ conÍarÉ26ês, dãndo os
motircs .6 rut6 . disp.nÉo d§ lj.ir.nrs, o3l€To: contÉtàÉo dê ênp.es
€tp..l.lh.dà êm 5aiços de êíl6h.ú p.ô ,rcitàÍão dê *tuIçor dê Rêíorma .
ÂhpliãÉo d. tEola M!.icipal GeMnnl Z.nni, dto na Âu: codôl.no Milhomêm, r/n
3.nro 5lo lôra do Égho.

pnt6Ão aLtttôt{tco Ír GÊoio

Â Pref€ltura Munlclpâl d. lnpeÊrft (MÂ) rdn. púhll.o aG inr.resdd qu..
.m s.sáo r!àlDdô no d'd22 de oduoro d.2020, ài 10h (oer horãs), hà mdàtdàd€
DRÉ6ÀO tlFIrONÉO . EoIIÀ 0r3/10t0, rê^do coho OBIÉ-O Áqlkiçào dê êdêià d.
rodàs àdurtar ê l1íaldr pdE àr€nd€r ãr r*e$ú.d.r do pro3rdna qedê v.vêr SêT Lrd.s,
lohí d.clôrada! vên(edoras d ORTOPtDta (ÁTAÀAÍAS Ét8t-, e
MIÍAITEC M, OTVEIRÁ COMERCIO LTDÂ

CIISIÍIÁNÊ FÊRNÁNDEs SIIVA
pr4oek.

EXTi TO Ot COt{ttATO m 8al202êStMtD

Conrr.r.^t.r PreíêltúE Muni.lp.l de lmp...rl:. Contr.t d.r lôcte. Siúr Sãntos. CpF N!
89/l9rl0o OBIEÍO O prffie @.Uirro i.m pd oolao. teÉo dê,mówt prà
luiclon.h.nlo 6 €íêÁrlo õo o.pórho c..ràt d. S*úÉq tÉnEdo nà Rúà À ii 16
b.lío l..dl6 srÉ FBnds, êm óár.r .m.'! n.t.l, o pE!.nre dl'aro .5ú
@Bubíeft*do no PÂOCE5SO Â0M Nr 2.0a.(x).1766/:O2O É ,oma dá tlt n.8.666, de 21
d. junho de 1993 . s!a. .hêr.çõ6. M:a..h: d. 21/o92o2o . 3rlZ2o2o. vAIoR
GIOBAL RS 13.333,33 (t,u€ ôrl rrêz.nrq . trt^t ê ra! r.:k ê Ítnt. ê Íê. ..nr.vo!)p.ror.m pã8.r8 mêNk d.40oo,0o lquàt6 m' Í.atr). a5 Gp€er d.coE.nt.! d.!r.
.onrrrto.oÍ.rão à.o.m dà *8ulnt. dotaco orçah.itárh.0108 m 12161ootl 2u3
OOClo MANUÍINçÀO E OE5ENVOIVIMIÀíO OA5 ATIV E PROI, PEOÂ6, SEMED: NaILr.,:
3.3.90.36.@ OUTROS SERV|çOS Dt ÍÉRC€|ROS pE55OÂ í5rcAj Fonte do; Â*u6os:
0.1.01.001.@1 ' RÉCU35O5 DO TESOIJRO MUNtCtpAI - MDÉ; H.hâs:577. Stnãtádúr peto
conrBr.nrê, JosÉ ÂNTôNro stLvÂ prREtAÁ € p.to contntaào - jacKsoN siLvÁ sÁNIôs

oEspÁcHo tl. 170§cMEo, oE ta DC sÊÍÉMtRo DE 2020

R.rlU@ r dêctdo do senho/ Jola Â.tônto ,tv. pêrekã Ref.: procêsô

^dr 
1kú.rrvo dê ní 02.0400.1/66/)010 9EM[O. ObÉro.to.aÉo óê inóvê tmt,?âdo

Ruà A, n, 16, rard'm Slo I ai.isrc, .eí. mJrk'pto, paÍ. o lJn(p.rnelto d. !rr.n5ào do

losÉ ÂMIô 1o stLvÂ pEREtRÁ

s....tádo Muhi.ipàt dê Ed!êÉo
PREFEIIURÂ MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRII\í

üÍtÂTo3 Dt iaactsÀo

tllraro d. Iem de Rê*isao Àmtaávet do Cont!.to nr 13U2018. pÂtÍ€S: Muntctpio dê
li.pe@.u-M rim e a EhpEsa TpCO Erl6ENt^Â].A LÍOÁ. OBIETO: Rerisão áôigávêi, com
amp.ro ha dispo3rção dã oáesula r.igéímã s.aundr do conrÉro 

^r 
B2l?01à dã ip nc

011/2013, . ãindà, nos têrh6 d6 artiSôs 7a, xvl € 79, lt, da Let nr 3.666/93. DAIA DA
Â5Sr,{ATlJiÁ. 2V10l2020. Â5S \|ÀTURÂ5 o/ConÍ.!ànl. CEç.s dê Mã;a d€ SoLsã
rors€.2/s.cr.tá/r Muri.rpàt .ã Rê(etrr, oÍçàmêrlo ê 6€*10. ;/conÍatàdà: ,o1ê Mànon
Dutr.. rt.pecuru-Mirt6/MÀ 21 d€ outlbro de 2020.

F(ralod.TêrmodeR€srilãoÁmgávetdoConrhiodàtpnrOo2/20r,/.oARrrS.MLn(rpro
óe Epê.utu.MÍlm. â tFprêsà TpCO E\16E,{HAR|A LIDÀ O&Ero. Rectrtô áh,cãvat .om
,Foar. 1à dsDoyção da oà"rr'. oevr do coiúàlo da Tp nc oo2lrou. e;.nê;. nô,
r.mor do. aniros 73, Xv[ e 79, Lt, dô r.] n! 8.666A3, DAÍa DÀ ÀssrNÀÍuú: 2vrolio2o
ÂsSl.{ÀIURÁs D/Conrãra.re c.!ai dê Màd oc Sousã !o4ê6/S«rcrá.iã Mu.(,pat oã
RxÊtà. o,çrrenro ê Ge{áo o/conlEtàdà Jola M..ton Dutr. trãp.rurL-vr,rvv^, 2l

ooiaTos Dt lliMo 
^omvoEí6to do 1r Ierúo Ádhivo Âo Côotrato nr O3B/2020. p.d6; Munkipio dê ttar€«ru

Mi.,ry'MÂ . ô EôtlE Go d€m Coftéíio Êreti - tpp. OBJETO: Adnivo d€ ülor. vÂLOi fi.ã.í.tqdo o Elor @ RS 6.020,00 trÉ nrt . unt. r.à6), (or.sponderre ào p.h.ntuat dê
2.,r0* {v'rre. qitrc vk8lra smÉ por edot e moitútc rhG, ú cdt;b ô"c*".
0Á'Â oÀ ,rsrI\ÁTUiÀ: 01/10/20)0 sasÉ tGÀ- -., nr lo s2o7o2, 1., .{ s 666/9t ; pp .r
012/1019 0_orÀ(ÀO oiçAME!-IlR'Á: oz podêÍ r((utirc, o, 03 - reúelllta úrnrpàtoê
ÂdrlFlsú.Éo, Paxlmôn'o ê A{uÍor cLmànorjO..122.Or2.2OO6,CEm &nutên'.àô.
Fu.donànsnro d. S.d.tã'ia MLh.iroàtde Àdm'^úr.çáo. oartnôn o. R*LRos HLnanorl
r 3.91030.00. M.Enald. coreuho. asStN^TURrs p/co\rqÂ-À,fE.6rãçâs dÊ M.1d d;
Sortà to.re@/5ecrctá,rà Mu1(rpàt da t*.r., Olçam.nto .6e,ráo P/CO\TRÁ7ADO: Arà
Iu(à Gome, v,eta/R.pÍêe1La.(€ Lesà. kào(urü Mír (MÂJ, or de;Lruorc dê 2020.

{p tfufuNe,d.Gwho&m.eí@!hÀ6 hffib.fu!dL.bhh!fu. tcP190



CÂMARA MUNICIPAL DE SENADoR ALEXÂNDRE
COSTÀ_ MÀ

EXTRATO DE CONTRÂTO DE DISPEN§A N" OO52O2O - PRO-
CESSO ADMINISTRATryO N' 22O9OO5/2020. CONTRÂTANTE:
Câmara Municipal de Senador Alexandre Costa,MA. CONTRATA-
DA: Aleson Silva e Silva, portador do RG 026983392003-5 e CPF
031.940.403-08. OBJETO; co[tÍatação de serviços para malutenção
prcventiva e colretiva dos aparclhos de ar condiciouado da Câmara
Municipal dc Senador Alexandre Cosra - MA. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTARIAT 01.031.0001.2088.0000 - MANUT. FtlNC. SERVI-

Ços ADMTNTSTRATwOS, 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVTÇOS
DE TERCEIRO PESSOA FISICA. DAIA DA ASSINATURÁ: 08
de outubrc de 2020. VIGENCIA: a partir da data de sua assiratura,
flndando em 31 de dezembro de 2020. VALOR DO CONTRATO: R$
15.720,00 (quhze mil setecedos e vinte reÂis). Dispensa de Licitação,
com FLINDAMENIAÇÂO LEGALT Art. 24, tr da L€i 8.666193 e suás
alteraÉes posteriores. SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Senador
AlexandÍE CostaMA, por seu Presidente Itanar da Silva Macedo
e o Sr Aleson Silva e Silva, poltâdor do Rc 02698339003-5 e CPF
031.940.403{8. Seqâdo! Alexandre Costa/MA, 19 de oúutíro d€ 2020.

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
MARTÍRIOS - MA

EXTRÂTO DE CONTRÂTO.EXTRATO DE CONTRATO: N" 05
4/2020. TOMADA DE PREÇOS N'009/2020 - CPL. Processo Ad-
ministratlvo: n" 020.009.009.2020. PARTES: O Mudcípio de Vita
Nova dos Marírios - MA., através da SECRETARIA MIJMCIPAL
DE EDUCAÇÃO e a empresa OLHO D'ACUA EMPREENDI-
MENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n." 18.179.593/0001-60.
OBJETO DO CONTRÂTO: Contratação de €mpresa especializada
para realização de serviços de Engcúaria para Conclusão dos Ser-
viços Remanesceates da Cotrstlução da Escola corn 3 Salas de Aula
na Zona Rural (Povoâdo Curvelândia), conforme Espêcificaçôes Téc-
nicas. DAIÁ DE ASSINATURA: 06/10/2020. Dotsçõ6 Orçamentá-
ria§: l2.361.0410.2.057 - Manutenção de Fscolas de Ensino Fundamen-
tal. Eleme[to de Despesa: 4.4.90.5 L00 - Obras e Istalações. Unidade
OrçamctrtÁri.: 1017- Seç. de Muo. de Educação. FoDte de recurso:
0100000000, 0122000057. BASE LEGAL: Lei Federal n 8.666i 93
e suas alterações, V,{LOR TOTAL: R$ 657.45650 (Seiscertos e cin-
quenta e sefe- mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta cen-
tavos). VICENCIA: 120 (cento e Vinte) dias. conrados a pant da assr-
trâtu.a da Ordem de Serviços, encoraodo assim em 02 de Fevereiro de
2021. ORDf,NADOR DA DESPESA - Linda Mada Cruz Roddgues.

EXTRATO DE CONTRÂTO.EXTRÂTO DE CONTRATO:N.05
3/2020. PREGÀO PRESENCIAL: N" OO2/2020-CPL,4MPF. PrO.
cesso Admirirtrativo ut" 020.002.002 / 2\2i-PP/SRP/CPL. PARTES :

O Municipio dc Vila Nova dos Martirios - MA., atavés da SECR-E,
TARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTIJDE e a empresa
ANISIA DE SOUZALIMA, inscrita no CNPJ sob o n..33.146.817/
0001-21, OBJETO DO CONTRATO: O presente Coohato tern
por objeto o Registo de Prcços paÍa futura e eventual Aquisição de
equipamentos pala implantação de Academias ao Ar Liwe no Muni-
cipio de Vila Nova dos Martírios/MÂ. DÀTÀ DE ÀSSINATURA:
0611012020. Dotsções Orçametrtál.i,'§ 27 122 OOIS 2.046 - Ma-
Írutenção da Sec. Mun. de Esporte e Juventude. Elemento de Des-
pess: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permaoente. Foote:
0100000000. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA; l0l4 - Seç. Mun. De
Esporte e Juvctrtude. BASE LEGAL: Lei Federal u" 8.666/ 93 e suas
alterações. VALOR TOTAL: R$ 212.825,00 (Duzentos e Doze Mil,
Oitocentos e Vinre e Cinco Reais), VIGÊNCIA: O presetrre Con-
trato vigoraú por 12 (doze) meses, a contar da data de assilatura da
Ordem de Serviços, encerrando âssim em 06 de Outubro de 2021.
Podendo ser prorrogado de acordo a conveniência da admidstração,
Conforme determina o art. 57, puâgafo 2o dt Lei Federal 8.666/93.
ORDENADOR DADESPESÀ - Edson Rodrigues Chaves.

D.O. PUBLICAÇOES DE TERCEIROS SEXTA.FEIRÁ, 23 - OUTUBRO - 202O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERÁTRIZ - MA

EXTRATO DE CONTRÁTO N'241/2020-SEMED. Cont-atante: Pre
feituÍa Municipal de Imperatriz. Contratada: IMPEL-IMPERAIzuZ
PAPEIS E COMÉRCIO EIRELI-EPP, CNPJMF N.'05.574,795/OOO I
-65. OBJETO: O Objçto deste Contrato é a Aquisição de material de
limpeza e consumo destinados a supri. as necessidades desta secreta-
ria no Município de lmperatriz, Estado do Maranhão coÍo rootivação
no Processo Admi.isUaüvo !' 02.08.00.95/2020-SEMED, e em con-
formidade com o Pregão Eletrôlico n' 010/2020-CPL e seus anexos,
que independente de nanscrição integrâm esÍe instrumml.o para !o-
dos os fins e efeitos legais. O ptesente contrato está cotrsubstatrçiado
no procedimetrto liçitatólio realizado na forma da Lei n'8.666, de

2l de junho de 1993 e suas alterações. Vigência: de 2lll\/2020 a

31/1212020. VALOR GLOBAI: R$ 301.482,31 (trezentos e um mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais o trinta e um centavos). As despe-
sas decore[tes da contlataÇão corerão à çotrta dâ seguinte dotação
orçamentária: 02.08.00.12,361.0M3.2132 - MaÍuterção e Desenvol-
vimetrto dâ Escola; Natüeza: 3.1.90.30,00 - Material de Consumo;
Ficha: 1948; Fonte: O.l.l5-001.005 - PRECATÓruO Ft \DEF. Sis-
natários: pelo Contr-atante, JOSÉ ANTÔNIO SILVA PEREIRA e pelo
contrarado JosÉ ANCELMo DE SOUZA.

EXTRÁTO DE CONTRATO N' 242I2020-SEMED,Contratante: Pre
feitwa MuniÇipal de Imperatriz. ContÍatada: LLG COMÉRCIO SER-
vlÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJÀ,ÍF n." 21.920.389/00
01-63. OBJETO: O Objeto deste Contrato é a Aqúsiçâo de mate al
de limpeza e consumo destinados a suprü as necessidades desta secre-
taria no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão com motiva-
ção no Processo Administrativo no 02.08.00.95/2020-SEMED, e em
conformidade corn o Pregão Eletrônico n'010/2020-CPL e seus ane-
xos, que irdcpeDdeate de trànscrição iítegram e$e instrumento paÉ
todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstancia.
do no procedimeEto licitatório realizado oa forma da Lei o" 8.666,
dc 2l de juúo de 1993 e suas alterações. Vigência: de 21110/2020 a
3l/1212020. VALOR GLOBAL: R$ 308.102,96 (tÍezetrros e oito mil,
cento e oito leais, novetrta e seis ce[tavos). As despesas decoreÍrtes
da contratação coúerão à conta da sçguinte dotação orçamentária:
02.08.00.12.361.0043.2132 - Manutenção e Desenvolvimento da Es-
cola; Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Ficha: 1948;
Fonte: 0.1.15-001.005 - PRECATÓRIO FINDEF. Sigoatários: pelo
Cortratante, JOSÉ ANTÔNIO SILVA PEREIRA e peto CoÍrratado
LINDALVA LIMÂ GOMES.

EXTRÁTODECONTRATO DEDISPENSA DE LICITAÇÁO.ES
PÉCIEr Dispensr de Licitaçâo n", 010/2020.SEDES. Cortrato D".
038/2020-SEDES, Objeto:Cortlatação de empresa especializada na
plestação de serviços fuoebres com fomecimento de umas mortuá-
rias, mortalhas, traoslado e serviços complementrres paraatender as
pessoas e famílias elrl situação de wlnerabilidade social e em decor-
rência da Pandemia do novo Coronavírus (CO\.ID - 19) assistidas
pela Secletaria de Desetrvolvime[to Social - SEDES, com motivação
no Processo AdEiututrstiyo n.02.0ó.00.365/2020 - SEDES;VA-
LOR: R§ 290.400,00 (Duzertos e ooventa mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁruÁ - prÁ.Hsbilitrção de coDce§3ão
e Beoeícios Assistetrciâis-BeDefícios Evetrtuais e Emergeucials
- Unidrde Orçamentária: 02.18.00.08.2,14.0155.2662;Nrturezâ:
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceüo - Pessoa Jurídica;Fo[-
te:31;Desenyolvimeoto de Ações de EtrfrêtrtaBerto e combate a
Pstrdemla do Corotrayíru! - COVID-l9 - §EDES - Unldade Or-
çametrtáris; 02.06.00.08.122.0012,4427;Nsturezar 3.3.90.39.00 -
Outros Sgrviços de Terceiro - Pessoa Júdica;Forte:oo. Contratada:
Serüços Futrerários do Tocrntins llTDA. Vigêrcia: O conEato terâ
vigência pelo período de 120 (cento e vinte) dias corridos, cortados
a paíir da data de assinatura do con§-ato.Vrlor do Contrato: R§
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ReciÍe é lemcr de enconlro
HÍ o MclÍcrnháo del FIETUIA

I)igital loi, dc lato, o comPo-
rrcnlc urbano. "Não dá Para
llcar isolado. Muito do succs-
so dês startups dcPcndc dc
cnconlros [orlr,ritos, no bolc-
co, no almoço. 0 jotcm com
urna grandc idcia podc sc aPro-
rimar dc um CIiO. dc Lrrn in-
vcslidor, dc alguém dc uma
cmprcsa rlc tccnoloBia maior
c aprcscnlar scus ProJ cl os.
iincastclado cm Lrma tolrc en-
vidraçada é rrais dificil", diz-.

lilc rcssaitou ainda quc o

l'or1o I)igital ó um "sistcma
1<.rcal dc inovação, uma Políli-
ca públiua quc cnvolrc o Jis-
lddo, clnPrcsas, cmPrcsarlos,
crnprccndcdorcs, tcrcciro sc-
ror c rcinvcntou u Ccntro Iiis-
1órico, o quc cham am os
dc )and grant startuP".

Mais dc 300 crnprcsas digi-
tais surgira:n ali, como Mr. Plol '
(do Mundo llita), Ncurotcch,
lnsoic c ln Loco, agrandc mai-
oria sc instalando c rcstaLlran-
cio casarõcs históricos. Gigan-
tcs como 

^cccnturc, 
M icrosoÍl

c Samsung abriram escritórios
ali para aprovcilar o alnbicntc.

POr{t o t)I(;l'l^L SLZ -
l)ara São Luís cxislc uma PÍo-

posta dc irrstalação dc trrna ini-
ciativa parccida no Ccntro I lis-
tórico para atcndcr a indúslria
acrocspacial cm virtudc do
Ccnlro llspacial dc Âlcântara,
Mcira rcssaltou quc "o impor-
lantc é 1raçar cstratéBias dcn-
tro do contcxto s Ycr o quc sc
podc lazcr.'Í'emos quc traba-
lhar a longo prazo c transfor-
mar o possÍvcl cm rcalizado.
No caso dc llcoilc tLldo nas-
ccu dc utn cslorço da cduca-
çào e da nccussidadc dc ocLt-
paçào dc urn cspaço vaziol",

i^.Í 
^nr^^rn1^.^

A tcuuião contou-comra prc- ciollâis c Copunicação da

scr(a du Drci idcntc da l'll:MA. Âl:il. Ândró llarrcto' c

iiáiit,r,. ilold", das Ncvcs, do do (.or-rrdcrtadtrr do (i l l'll:
,iip"",iürJr"t. da If lIiú,A, MA' L,uiz Ircrnaudo l{cnncr'.

ôé'sir Mirancla, do cx-Bovcrna- Para o coordcnador do

dor do Maranhão c cãnsultor (l l [lI]M^ "Pcnsar o Mâra-

da I;lllMÂ, losé Rcinalào'lh- nhão", 1'uiz licrnardo l{cntrer

varcs, dos dirctorcs do GPM a rcuniâo loi positiva pclo tra-

t ôiào para t"lLrttimodal.l, Ntrno balho aprcscntado pclt-r prorcs'

Martirrs c I'aulo Salvador, sor Mcira 'Sabctnos qttc cssu

do I)irctor dc Govcrnança do Íbi uma cxpcriincia cxilosa cm

SctorllspacidldaADl](^gência llcci[c c quc {oi umd nolrtrcd
I'soaciai Ilrusilcira), C'rútiano pública dc todL.r' os cttvolvidos
Àrjqtrsto I rcin, dtl profcssor nào apcnas do llslado c isso c

da ilseola dc (luerra do llio de imponantc paru lraçar LIna cj
Janciro (llSC), Ilonaldo tratégia dc longo prazo.com
Carrnona, Jo cx-l)irctor da ubjctiros comuns". llnalizort
ÂNI) c ortrl. da t.ljMÂ, Àllan llcnncr- (L'oordenuduria dr:

Kardcc llarros, do chclc da Comunicaçdo e l venlos do

Asscssoria dc Ilclaçõcs Institu- Sislema l"ll MÁ)

o progresso
0uinta, 22 de outubro de 2020
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dô tr(o a: Nôlure/r 3.3.90.30 00 - Miitnal dc Consumoi rl.hâ 1948r lontc:0.1.1s 001 Coi
pRlcaÍóÀto tuNuEt Signiráriosi oclô conri!.n«!, JoSÉ ANIÓN c 5 tvÂ PLIÉjRA c ,ero

Cont.atido rlND^Lv^,rlú^ GoVlS

couLi\ tc.\ÇÃo'IrEeL t-RI \tu\ r0

rr\i.r ,1n(r'{

rccnditncnlos Inovado-
prolcc), o rnclhor Par-
rológico/habitat da ino-
Lo país,
rcordo corr Mcira. a

va comcço Ll no ano
rm apcnas 2 cmprcsas.
m 2020, são 339 cm-
nslaladas, rrais de I I

ioas cnrprcgadas (32oá
rs), com uma rcccita
bilhõcs dc rcais rcgis-
n 2019.
vintc anos dc idadc. o

)iBital tc:n nírmcros clc

Silicio brzsilciro: quasc
cmprcgos dirctos c c
Í*cl por 4Yo da arrcca-
o imposlo sobrc scrvi-
Ilccilc.
cmpÍcsas na maioria

rcqucnrc c módiis. Apc-
das clnprcsâs instalâ-

I']ono l)igital são gran-
rabalho do l'orto I)iBi-
.1vc dLras atividadcs lor-
: bascadas cm conhcci-
"' inovação: sollwarc c
s dc tccrrologia dc infor-
c oornunicação c cco-
crialiva, cspccialmcntc
npos dc jogos, cincma,
animação, rnúsica, dc-
ío1o8rafia", dcstacou o
;0r.
PI'I'AI, IIUMANO I)
NO-0projctoéÍruto
Lrabalho iniciado dcsdc
la dc 90, corn a criação
,os dc inloflná1ica. 1ân-

aduação, quanlo dc pós-

ção na UFPIi c cm uni-
rdcs privadas dc llccil'c,
;crou uma grandc quan-
dc lo|mados crn tecno-
o Ilccifc.
áquina dc crnprcgos aca-
rraudo um círculo virtu-
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conrr.rônre: Preíenurê Monl.ipal dc lmpcrôkir. coni.ilad.: LMPEL llúPtRATÂLz PÂPt15 

'coM(ttcto ErRaLr'!PP, CNPI/MF n,e 05.57a.795/0001-65. OEllTO: O Objeto de3tc cont.âto ó a

Âqui5içãodemalcnôldolimPc?aecon5!mod.íin!do5r5uPíiÍ!5nccesridadcsdcsrijÍrcrari
no M!nilipio d. lEpcraÍir, !!tádo do M anhão com dotivaçào ío Processo 

^dh 
nisl'átivo 

"
02 C8 OC 95/2O2G5EMtD, cêm conÍormidrdc (om o Pr{8ão tllrlóíko ne 010/2020-CPL c tell
a.qtos,quêindcpcndeniedcranscÍiçôorntetram!stcinltrume.toprrarodososlinscclctos
lcgà s. opras0ntcconÍalo esló con!ubíânciado no pro.edimcnto kltatóíio realirrdo nJ íuímd

d.Lrint8.666.dc21dcjuíhodc1993Êíu.r.ltcraÇões.vlsincir de ?1/10/2070 a 31/12l7020

VÁLORclOa^L:ÂS301482,311tía.onlotoummL,qurlÍo.enlor.oilcntrcdois,!aÁctrr:rr
um ccntavor. a! dc5pc5à5 decoícntcs da.onÍôlrçào !oíe.ão à.ontô da se8!inrc doràção

orç!menlJrial 02,08.00,12.361 0O43.2112 - Mônulcnçao c Dercnvolvrmcnio du tEoLd,

Nature.a: 3.1.90IO.OO - Mrte.hl dc Conrumo; Írch0:1948j lonlei 01.15-001C!:)

P,rtCAIORlo rUNDrr.5i8nàririo!: polo Coílralrnlc, loSÉ 
^NTÔNo 

5LV^ PaHtlkA c pei!

coôrrdradoJoSÉ 
^NcuLMo 

0t soul .

".'-"À,.",.'Í.Pl:.



Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
Av. Carlos Cunha, s/n Jaracati - São Luís(MA) - CEP 65076-820 Telefone: (98) 2016-6000

                                             

 

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de LICITAÇÃO

Nº TCE: 189113

ENTE FEDERATIVO: Imperatriz

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IMPERATRIZ

PROCESSO: 02.08.00.95 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 010 / 2020

CONTRATO: 242 / 2020

CONTRATADO: LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ CONTRATADO: 21920389000163

DATA ASSINATURA: 21/10/2020

VALOR: R$ 308.102,960000

 

Recibo emitido em 26 de Outubro de 2020 ás 09:49:29 com o número 1603716569025.

 

São Luis, 26 de Outubro de 2020


