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CONTRATAÇÃO »N EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
MORADA DO SOL, SITO NA AV. LIBERDADE, S/N,
BAIRRO MORADA DO SOL, QUE ENTRE SICELEBRAM O
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA RT SERVIÇOS
CONSTRUÇOES, TERRAPLANAGE}I, LOCAÇÔES E OBRAS
LTDA, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) 13 (treze) dias do mês de janeiro do ano de 2021, de um lado, o MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n." 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n..201 Cenrro,
através do Secretário Municipal de Educação o sr. JosE ANTÔNIo SILVA PEREIRA, brasileiro,
casado, advogado, porrador do RG n.. 339294945 SSP/MA, e do CpF(MF) n, 269.739.603-91 ,
residente e domiciliado na Rua São Sebastião, n' 22-8, Jardim Lopes, Imperatriz-MA, doravante
denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa RT SERVIÇOS
CoN§TRUÇÕES, TERRAPLANAGEM, LOCAÇÕES E OBRAS LTOA, CNp:lMp n."
04.57 4.56410001-99, estabelecida na Rua Ribeiro de Brito, n" 1002, Sala 0202 EMp 1002, Bairro Boa
Viagem, CEP n" 5 I .02 l -3 I 0, Recife-PE, neste ato, representada pelo Sr. ALEXANDRE JORGE
TORGA CARVALHO DE OLMIRA, brasileiro, casado, portador do RG n" 6104073 SSp-pE e
do cPF n' 045.574.564-13, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo n" 02.08.00.1868/2020-SEMED, decorrente da licitação
na modalidade, Concorrência Pública n" 00712020-cPL, e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar,
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei n.' 8.666, de 2l de junho
de 1993 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRÁ - Do oBJETo
constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para Prestaçâo de serviços de construção da creche Municipal Morada do
sol, sito na Av' Liberdade, s/n, Bairro Morada do sol, conforme projeto e em conformidade
com a cONCoRRÊNCIA PÚBLICA N" 007/2020-CpL e seus ane*oi, que independente de
transcrição inte$a este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.. g.ó66, de 2l de junho de
1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAs oBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA
No_fomecimento 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 a:
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I- A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no pruzo máximo de 05 (cinco) dias após o
recebimento da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante.
II- Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro.
III- Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do objeto.
IV- Facilitar à FISCALIZAÇÃO o âcesso aos procedimentos e técnicas adotados.
V- Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
VI- Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
VII- A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.o 8l na Lei
8.666/93.
VIII- A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
eq''ivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
IX- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente
estimado para a execução do contrato, nos termos do s l";doart.65da Leig.666193.
X- Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as norÍnas daLei 8.666193,
respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
XI- Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0l (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 eletrônica/telefone, para
acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
XII- 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 ou
de materiais empregados;
XIII- Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da solicitação da contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, enos, falhas e imperfeições,
decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
XIV- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 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.
XV- Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inciusive os decorientes de
aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
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XVI- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato.
XVII- A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
XVIII- Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
XIX- A subcontratação parcial de determinados serviços somente poderá ocorrer com a anuência da
CONTRATANTE.
XX- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
XXI- Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra,
garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
XXII- 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.
XXIII- Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e
prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
XXIV- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fomecimento do
objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-
transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
XXV- Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer naÍuteza ou espécie, salários e quaisquer
outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
XXVI- Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que the venham a ser
exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
XXVII- Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos
pela secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - ssMT do MTE, bem como cumprir todas as
normas sobre medicina e segurança do trabalho.
XXVIII- Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
XXIX- Respeitar as nonnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
XXX- Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento
dos materiais.
XXXI- sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
XXXII- Executar os serviços no local determinado no subitem l.l deste contrato.
XXXIII- Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada
ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
XXXIV- Manter inalterados os preços e condições da proposta.
XXXV- Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
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XXXVI- Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas
no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos
quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras do governo municipal.
XXXVII- São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de
fomecimento.
XXXVIII- Registrar a obra no CREA/MA;
XXXIX- Executar aObras/Serviços na sede do município de Imperatriz- MA, obedecendo fielmente o
Projeto Básico/Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e demais
especificações, conforme designado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED);
XL- Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o
Código de Obras e de Postura deste Município;
XLI- Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos,
Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos, conforme as
especiÍicações;
XLII- Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;
XLII- Deverá à empresa CONTRATADA cumprir fielmente o Cronograma Físico Financeiro,
cumprindo fielmente cada etapa dos serviços nos prazos estipulados;
XLIV- O não cumprimento dos serviços nos prazos estipulados resultará em advertência escrita,
sendo injustificável o atraso das etapas previstas, a empresa CONTRATADA poderá ser penalizado
nos termos da Cláusula Nona;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
I- Efetuar o pagamento na forma da cláusula décima primeira, após o recebimento definitivo dos
materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias,
trabalhistas.
II- Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, conforme previsto na cláusula quarta deste contrato.
III- Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
IV- Rejeitar os materiais e/ou serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos.
V- Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da
execução do objeto, pâra que sejam adotadas as medidas conetivas necessárias.
VI- Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos materiais
e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
VII- Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo
recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas, informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.
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VIII- Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições, implicando em
caso negativo no cancelamento do pagamento dos serviços fomecidos.
IX- 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.
X- Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura e
gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado
aos autos, com a instrução processual necessária.
XI- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
XII- 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.
XIII- Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com
as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
XIV- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
XV- Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
XVI- Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
XVII- Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação.
XVIII- As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronogÍama fisico financeiro
apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias;
XIX- A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove
que a obra foi matriculada no INSS;
XX- As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao
INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

CLÁUSULA QUARTA-DA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ATESTOS
I- A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, será feita pelo
servidor, o Sr. PEDRO HENRIQUE NUNES V. E. SILVA, CPF: 051.445.613-22 e
MATRÍCULA 50.716-4, ENG. CML-CREA 111574035-0, devidamente nomeado arravés de
portaria e outros representantes, especialmente designados, os fiscais anotaram em registros próprios
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67,daLei 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 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.
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IV- A atestação de conformidade do fomecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA-Do CRITÉRIo DE REAJUSTE
I- Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art.65 da Lei n'8.666/1993.
II- 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 Art. 65 da Lei n.. 9.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCoNTRATAÇÃo
I- É vedada toda e qualquer tipo de subcontratação.

cLÁusuLA sÉTrMA - Do pRAzo E coNDrÇôEs DE ExECUÇÃo
I- A contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o
recebimento da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante;
II- Os serviços serão executados observado o disposto nosAnexos e demais disposições no Edital/
Termo de Referência;
III- A contratante poderá rejeitar, no todo ou em paÍe, os serviços em desacordo com as
especifi cações e condições estabelecidas.

CLÁUSULA oITAvA - Do RECEBIMENTo, CoNDIÇÔES DE ExECUÇÃo E
ACEITAÇÃO
O (s) serviço (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
I- PROVISORIAMENTE: o recebimento provisório dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias, após
o termino da obra e/ou serviço quando eliminadas todas as pendências apontadas pela fiscalização,
para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos jerviços e/'ou materiais.
II- DEFINITIVAMENTE: o recebimento definitivo dar-se-á no prazo de até l5 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades
dos materiais e serviços conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a sei elaborado
pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.
III- O aceite/aprovação do(s) serviço(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do
fomecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) serviço(s) ou disparidades com as
especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao munióípio as faculdades
previstas no art. l8 da Lei n..8.078/90.

CLÁUSULA NoNA - VIGÊNCIA
I- O contrato vigorará por 03 (três) meses a contar da assinatura da ordem de serviços, podendo ser
prorrogado, através de termo aditivo. conforme disposiçôes do art. s7 da Lei n. g.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 até 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1", da Lei Federàl n. g.666i93.
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CLÁUSULA DÉCIMA _ 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:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REsCIsÀo Do CoNTRATo
Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:
I- Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVII do artigo 78 da Lei
n" 8.666/93.
II- Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administraçào Pública.
III- Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
IV- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
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I- Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste 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% (lrês cenlésimos pot cenlo) 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, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cenlo) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de
atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 50Á (cinco por cenlo) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de
quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
d) 5% (cinco pot cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
e\ l0% (dez por cento) sobrc o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução
parcial do contrato.
f) 20% (vinle por cenlo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato,
rgscisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (rinta) dias.
III- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anosl
IV- Declaração de inidoneidade para licitar 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 penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
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V- Declaração de inidoneidade para licitar 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 a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sançâo
aplicada com base no inciso anterior.
VI- Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP. "O Sistema Integrado
de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da Transparência, os dados do
Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas
Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei 12.84612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao

Sistema é permitido aos entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e

federais). de todos os poderes".

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÔES DE PAGAMENTo
I- A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para conferência
por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
II- 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
Municipal Educação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, lmperatriz - MA, para fins de
liquidação e pagamento.
III- 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 materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público
competente.
IV- O pa

EXECUÇ
gam
AO

ento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
DOS SERVIÇOS à medida que forem executados os mesmos, não devendo estar

vinculado a liquidação total do empenho.
V- 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 por Tempo de Serviço - FCTS, 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, inclusive quanto o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.
VI- Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços devidamente
autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final
de cada execução ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos
serviços.
VII- A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro
servidor designado para esse fim.
VIII- Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

8/ l0
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IX- 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 acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da
prestação de serviços pela CONTRATADA.
X- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação
documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização
monetária.
XI- 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.
XII- A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos
do contrato.
XIII- No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 60/o a.a (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime dejuros simples.
XIV-Ovalordosencargosserácalculadopelafórmula:EM=lxNxVP,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; e VP = Valor da prestação em
atraso.
XV- 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;

cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - DA cLASsrFrcAÇÃo onçlrueNTÁRJA E
EMPENHO
As despesas decorrentes da contratagão correrão à conta do seguinte recurso:
02.08.00.12.361.0043 - CoNSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUTPAMENTOS DE
CRECHES
Projeto de Atividade: 1063
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
Ficha: 1938
Fonte dos Recursos: 0.1.15-001 001 - RECURSOS DO PRECATÓRIO fUXnnf CAIXA
ECONÔMICA - AGÊNCIA 0644-0 OPERAÇÁO - 006 / CONTA CORRENTE: 71084-0.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor global do presente contrato é de R$ 1.768.512,58 (um milhão, setecentos e sessenta e oito
mil, quinhentos e doze reais, cinquenta e oito centayos).

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. DA PLACA
I- A Contratada se obriga a afixar a placa alusiva a obra e outra da Prefeitura Municipal de Imperatriz
conforme modelo definido pela contratante, placa esta a ser fixada em local privilegiado da obra,
sendo que o custo da placa deverá estar incluso no preço global da obra.

9^0
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CLÁUSULA DÉCIMA §EXTA - DA RESPoNSABILIDADE CIVIL
I- A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros, em razão 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 DÉCIMA SÉTIMA- Do FoRo
I- Fica Eleito o foro da Cidade 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.
II- E, para firmeza e como provâ 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.

MA, I 3 de janeiro de 202 I .

JOS A PEREIRA
Sec I de Educação

TANTE

RT SERVIÇOS CONSTRU LOCAÇ ES E OBRAS LTDA
ALEXAND J ALHO DE OLIVEIRA

te Legal

TESTEMT]NHAS:

NOME

NOME m

l0/10
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ORDEM DE SERVIÇOS DO CONTRATO
CONTRATO N" 4612021- SEMED

REFERÊNCIA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 02.08.00.1868/2020-SEMED
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" OO7l2020 - CPL
CONTRATO N" 46/2021- SEMED - ASSINADO EM 13,0I.2021

O Secretário Municipal de Educação, o Sr. JOSÉ ANTôNIO SILVA
PEREIRA, brasileiro, casado, advogado, poÍador do RG n." 338294945 SSP/MA, e do CpF(MF)
n" 269.739.603-91, residente e domiciliado na Rua São Sebastião, n" 22-8, Jardim Lopes,
Imperatriz-MA, vem através da presente, autorizar a empresa RT SERVIÇOS CONSTRUÇOES,
TERRAPLANAGEM, LOCAÇOBS B OBRAS LTDA, CNPJ^4F n.. 04.574.564t0001-gg,
estabelecida na Rua Ribeiro de Brito, no 1002, sala 0202 EMP 1002, Bairro Boa viagem, cEp no
5 I .021 -3 10, Recife-PE, neste ato, representada pelo Sr. ALEXANDRE JORGE TORGA
CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, porrador do RG n'6104073 ssp-pE e do cpF
n" 045.574.564-13, doravante denominado (a) contratado (A), tendo vista o que consta no processo
Administrativo n' 02.08.00.1868i2020-SEMED e Concorrência Pública no 00712020, conforme
Leí 8.666193 e suas alterações, a iniciar a partir do recebimento desta Ordem de Serviços, referente
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia pâra prestação de serviços
de Construçâo da Creche Municipal Morada do Sol, sito na Av. Liberdade, s/n, Bairro
Morada do Sol, Imperatriz-MA, conforme Obj eto da Cláus meira do Conlrato n" 4612021-
SEMED.

JOS ANT
Sec

crENrE ilrr, /Lr_qLtLÁ

RT SERVrÇOS CONS
ALEXANDRE JO

Rua Urbano Santos, n' 1657 - Juçara, Imperatriz

REIRA
Educação

EM LOCAÇÕ ES E OBRAS LTDA
RVALHO DE OLIVEIRA

NTE

resentante Legal
CONTRATADO

0l/01 PRIFEITURÂ OE

_MA_CEP65
imperatriz@em

.900-505
ail.comlr ://www.im ralnz. tn ov.br - E-rnail: semed t I[lPERATRIZ
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CIE: Segundo Termo Aditivo do Convênio no OOt12O19 - SEOES.
em 01/0'r/2019, com o cLUBE ATLÉT|CO enÊmto tmpeu.
OBJETO E FINÂLIDAOE: O presente termo aditivo tem por
a prorogaÉo do convênio no 00'l/20í9 - SEOES firmado

undo Municipal dos Direitos da C.iança e do Adolescente -
rtravés da Seqetaria de Desenvolvimento Social- SEDES ê o
ltico Grêmio lmperatriZMA que tem por pÍojeto empoderar a
.porliva, por meio dos fundarnênlos psico-ÍIsico-social de cri-
rdolescenles e oportunizar a democratização do acesso ao
ao lazer, na área do "PROJETO BOLA'em consonància @m os
tabelecidos na cláusula primeirâ no contrato de convênio cele.
e as partes. DA PRORnOGAçÃO: Fica prorrogado o prazo de
o contrato de convênio no OO1/2019 - SEDES ãe 04 de janeko
31 de dezembro de 202í. DATA DE ÂSS|NATURÂ: 30 de
dE 2020. SIGNATÁRIOS: JÁNAINA LIMA ARAUJO N,CúbS,
do RG n" 024144722003-6 SSP/MA, in6crita no CpF no

63-08 e pelo contratado RÁYOVALOO ALCANTARA DO CAR-
dor do RG no 0/.11792620104 SSP/MÂ. inscrito no CpF no
92-76. lmperatriz/MÂ, 30 de dezembro de 2020.

SECRETARIA OE OESENVOLVIiiENTO SOCIAL
ExrRATo DE TERMo ADtTlvo DE coNvÉNto

pREFETTuRA MUNrctplL oeiMpeRAratz
TETARtÂ DE TNFRAESTRUTURÂ E sERvtços púBLtcos

EXTRÂTO DO íO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO NO OOZ2O2O.SINFRÂ

A segunda maior cidade do
Maranhão, Imperatriz, teve
atividades nos bairros Itamar
Guará e Vila Davi II. Apopu-
lação foi orientada sobre como

evitar e como agir em caso de
queimadas, quais as melhores
práticas para o acondiciona-
mento de resíduos e ainda
como evitar a proliferação da

dengue. Professores partici-
param de encontros virtuais
sobre como abordar o desen-
volvimento sustentrável junto
aos alunos.

"Todas as práticas foram
elaboradas com o intuito de
iromover a sustentabilidade,
estimular a cidadania e a co-
letividade. Acreditamos que os
paíicipantes podem replicar o
conhecimento, as descobertas
entre amigos e familiares.
Assim, criamos uma corente
do bem, que incentiva o cui-
dado com a saúde e o zelo com
o meio ambiente, entre outros
aspectos", pontua Maria Cla-
ra Femandes, gerente de Sus-
tentabilidade da VLI.

Entre as agões promovidas
em parceria com a Prefeitu-
ra de Imperatriz por meio da
Secretaria de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos (Sem-
marh), o Peixão foi um dos
destaques. O coletor gigante
de materiais recicláveis, em
formato de peixe, com capa-
cidade de comportar 250 qui-
Ios de papelão e até mil gar-
rafas plásticas fez paÍte da
paisagem da Praia do Cacau
de agosto a setembro do ano
passado. Além de chamar
atenção pelo tamanho, cores

e formato,'inspira{o nos pei-
xes de água doce, ele incen.
tivou o descarte adequado de
resíduos, uma das diretrizes
do programa.

A VLI tem o compromis-
so de contribuir para a trans-
formação da logística no
país, por meio da integração
de serviços em portos, fer-
rovias e terminais. A empre
sa engloba as ferrovias Noí
Sul (FNS) e Centro-Atlânti-
ca (FCA), além de terminais
intermodais, que unem o car-
regamento e o descarregal
mento de produtos ao trans-
porte fenovirário, e terminais
portuários situados em eixos
estratégicos da costa brasi,
leira, tais como em Santos
(SP), São Luís (MA) e Vitó-
ria (ES). Escolhida como
uma das 150 melhores emj
presas pârâ se trabalhar pela
revista Você S/A pelos.últi-
mos cinco anos e a primeira
colocada do segmento de Lo-
gística e Transporte em 2019
a VLI transporta as riquezn
do Brasil por rotas que pas-
sam pelas regiões Norte,
Nordeste, Sudeste e Centro-
Oeste. (Ássessoria)
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EXTRÂTO OO CONÍRATO N' OOí'202í.SINFRA

l. ESPÉCIE: Contrato no 00í/202í - SINFRÂ. partês: prêfeituía
Municipalde lmperatriz-MA atíavés da SECREfARL{ DE INFRAESTRUTU-
RAE SERl/tÇOS pUBLtCOSe tMpEL- tMpERATRtZ prtrÉts E coMÉRcto
ElRELl. OBJETO - O presente contrato tem por objeto a aquisiçáo de
material de limpeza consumo destinados a suprir as necessidade! des-sâ secretaria "no municlpio de lmperatriz, estado do
Maranhão.REFERÊNCIA: Processo Administíativo noo2.OO.OO.95/2020 -
SEMED. MODALIDADE: PÍegão Etetrônico n" OlO/2020-CPL.
VIGENCIA:De 27l0í/2021 a 31h2r2o21.VALOR:RS 29.597,37 (Vinte e
nove mil quinhentos e noventa e sete reais e trinla e sête
9gnlgyqsl.Dotg ão O.çamêntá.ia: Unidade Orçamentária: 1O;Açáo:
15.122.054.2158 - Manutençáo das Atividades e projetos da SecÍeiaria:
Netureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Ficha: 658, Fonte: OG-
TesouÍo Municipal. DÂTA DAASSTNATURÂ: 2ZOít2021. Signatáíos:peta
PreÍeitura o SecÍetáÍio de lnfÍaestÍuturazigomar Costa Àvellno Filho
e pela empresaJosé Ancelmo do Souza. ORDENADOR DE DESPESA:
Zlgomar Costa Avêlino Fllho (Seqôtário Municipal de lnÍraestrutura e
Serviços Públicos).

ERETEnVR MUNIcrp^lDE lll@hR.^rnrz
sEctuÍ^x.t MUN. DE EDI,C^ç^O

EXTRATO DÊ @NTRAIO N! 46/202I§ÊMED
cmEr.nr.: Pcrcitu Muicip.t d. tmpcríriz ConEúd.: RI SERV|çOS CONSTRUÇôES.r€RtrpLÁN^cEI\4 Loc^çôEa E oBR s LÍDÀ cÀpm,o... or sr re.oooi-çs. ogJ_Êrô, &iãieJa í6l. 6brlo . cdrú.co & {c.ê .felliàd. 4 6de d. áÉtr4 In prerô d. §;;;
o. cú!r.uÉ. ú cr!.à. Mui:i!.t l,16ü. & sot. lib u Ár. Libqdrd.. dBdm üôà& do ;1. cer";;prole . .6.cdrmid.d. @m . coNcoÀ8ÊNct^ púBlrcÂ N.oo7aolo_cn-. *, -**, q* i"a.p."a-,o@ tunçr. ht jn ór! rtumoro p6 todôr { fiN . .Í.ird L8rif, o p.*o ._ru -a c!uúmi.a<,tu F.c.í'IÚ rti6ó'io El'-do ídm.tr rli o. !.6óó, d. 2 a.h juÀ d. 199!. B ad4 vicrens(É,E€r6rbr.t I j,/ot Er t. v^toR CL,OB^I . Àl t.ror. j tZ.Sr t_ o,rr,ro, rGio . _.ino .
:I 11,; l!,1*'- :-d::-!i.1-.inq*6 . o,b ..nr.6-). Ár dc,pé.r d.úÍ.íE ô 6n;.r!r!o cúErro . @h.. ssrhi. ÉuMr 01.ü m I2.3ú t.oo4l - CoNSTRITÇIO, REtOnve, rurUrçtO e rqütrel(El.nOS Oe(uH»:EoJcio rk 

^üvi,.d.: 
,061i Núwzr...4.90.5r m Osú. hí!Éõd. Ficlu: lglt: FoÉ &rIlllEs. u.r,r,,0oI 00t - REcuxsos Do pREcAmRto aUNDEF crrxr eccnúurcr, rcàiqe oerco--o_PEx-^çÃo - 00ú / mNÍa croRÀENÍE: 7ro8{{. siinrúic, p.r. o"__G'lôíe 
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^LEX^NDRE 

JORGE TORCÁ C^RVÁiHO DE OLtVEiÂ^.

;lE: í' Termo Adltlvo Contrato no O0Z2O2O - STNFRÂ. pa.-
itura Munict'pal de lmperatriz-MA através da Secretaria de ln-
l e 9eÍviços Públicos e S. W. M. ConstruÉes e Empreendi-
,a.OBJETO - O presente Termo Aditivo tem por objeto a proF
lvigência do Conkato supra Çitado por mais t2 (doie) mdses,
uantidades e valores, a contaí deí 5 de Fevereiro de 2O2t.po-
prorrogado e adiivado @nÍorme interesse oúblico e nos teí-
diçóes prevrstas na Lei no 8.666/93. REFERÊNC|A: processo
[VÔ NO 02. 1 O,OO. í 802Oí g.SINFRA,FUNDAMENTO LEGÂL: ArI
t.666/93. VlcÊNCÁ : í 2 (doze) rn€ses a con tat de 1StO2f2OZ1 .
Jrçamentária:Açâo: '15.122.0054 21Sg.OOOO _ Locaçáo e
io de Máquinad e VeÍculos; Natureza: 3.3.90.39.00 - dufios
e Terceiros - Pessoa JurÍdicã; Fonte: OO; Ficha: 666.DATA DAtRAt 271011202'l,Signatários:pela prefeitura o SecretáÍio de
la 4Sgy!Í Costa Av€llno Fitho e pela empresairarileno
Iya. ORDENADOR DE DESPESA: zigomar Costa Avellno
Íetário Municipal de lnÍÍaestrutura e Serviços públicos).



D.O. PL]BLICÀÇOES DE TERCEIROSTERÇ.L - FEIRA, 19 - JANEIRO - 2021

TURA: ll/01/2021. SIGNATÁRIOS: pela Cortratante, JOsÉ
ANTÔNIO SILVA PEREIRA, RG N", 338294945 SSPA4A C CPF/

MF n'. 269.739.603-91 e, pela Contratada, LEONARDO DAMA-
CENO CASTRO. RG n" 054967462015-0 SSP MA e CPF/MF n"

651.5'72.223-00. lmperatriz - MA, ll dejaneiro de 2021.Jo§é Àntô'
nio Silvâ Pereira-Secretário de Administrâçâo e Modemizaçà0.

EXTRATO DE CONTRATO 1. ESPÉCIE: Contrato n' 002/2021

- SEAMO, flrmado em lll0ll2021, com a empresa DUARTE DIS-
TRIBUIDORA E REPRESENTAÇÔES EIRELI, 2. OBJETO:
Âquisição de Material de Consumo (Material de Processamento de

Dados Aquisiçâo I recargas de CaÍtuchos de Tinta e Toners para

impressora) para atender as necessidades da Administração Munici-
pal (Administração Geral). 3. REFERÊNCIA: Processo Adminis-
trativo 02.04.00.0274/2020-SEAMO. 4. MODALIDÀDE! Pregão

Eletrônico 038/2020 CPL. 5. VALOR:_R$ 1.550,00 (Mil 3 qui-

úentos e cirqüenta Reais) 6' DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:
l4.OO1 - Secretaria Municipal de Administraçào e Modemização

14.001.04.122.0029.2077 - Manutenção das Atividades e Projetos

da Secrelaria Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo Ficha:

366 Fonter 00 - Tesouro Municipal 7. DATA DE ASSINATURA:
11l}ll2)2l. SIGNATÁRIOST fela Contratante, JOSÉ A,\-TÔ-
NIO SILVA PÊREIRA, RG n". 338294945 SSP/MA e CPF/MF

n". 269.'739.603-91 e, pela Cotrtratada, EDNALDO PINHEIRO
DUARTE. RG n" 1460135 SSP PI e CPFMF tf 272'713.148'81.

Imperatriz - MA, I I de janeiro de 2021 . Jo§é Antônio Silvr Pereirâ

Secrcláflo de Administraçào e Modemizaçào.

EXTRAIO DE CONTRÂTO N'46/2021-SEMED Contrâtante: Pre-

feitura Municipal de Imperatriz. Contratada: RT SERVIÇOS CONS-

TRUÇÔES, TERRAPLANAGEM, LOCAÇÔES E OBRÁS LIDA,
CNPJ,MF tr.' 04.574.564/0001-99. OBJETO: CoD§titui objeto deste

contrâto a Contratação de empre§a especializada em sewiços de en_

genharia para Prestação de Serviços de Con§trução da Creçhe Mu-

nicipal Morada do Sol, sito na Av. Liberdade, s/n, Baino Morada do

Sol. Conforme projeto e em conformidade com a CONCORREN-

CIA PÚ'BLICA N' 00'71202ÉPL e seus anexos, que independente

de transcrição integra este instrumelto para todos os fins e efeitos

legais. O presente conlrato está consub§ta[ciado no procedimento li-
citatório realizado na forma da Lei n.'8.666, de 2l de juúo de 1993

e suas altcrações. Vigênçia: 03 (três) meses a cotrtar d€ l3l0l/2021.
VALOR OLOBAI: RS 1.768.512.58 (um milhão, setecentos e ses-

senta e oito mil, quiúentos e doze reais, cinquetlta e oito centavos).

As despesas decorrentes da coltratação correrão à conta do seguinte

recuÍso: 02.08.00.12.161.0043 - CONSTRUÇÀO, REFORMA, AM-
PLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES; Projeto de Ativida-
de: 1063 i Natureza: 4.4.90.5 1.00 - Obras e Instalações Ficha: 193 8;

Fonte dos Recursos:0.1.15-001 001 - RECURSOS DO PRECATO-

RIO FUNDEF CAIXA ECONOMICA . ACÊNCIA 0644-0 OPE-

RAÇÃO - 006 / CoNTA CORRENTE: 71084-0. Signatário§: pelo

conrrararre, losÉ ANTÔNÍo SILVA PER-EIRA e pelo contratado

ALEXANDRI JORGE TORGA CARVAIHO DE OLTVEIRA,

DECRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE FÉRRER. MA

DECRETO n'004, DE l3 DE JANEIRO DE 202l.REGULAMENTA
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREVISTO NO ART.

I5 DA LEI N" 8666, DE 2I DE JUNHO DE I993 E NO ART. 1I DA
LE] N'IO.52O, DE 17 DE JI.ILHO DE 2OO2 E DÁ OUTRAS PRO-

vlDÊNClAS. O Prefeito Municipal de São Vicente Férret Estado de

Maranhão, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disPosto

nos artigos 15, § 3', e 118 da Lei n" 8.666, de 2l de junho de 1993

e no aí. I I da Lei n" 10.520, de l7 de julho de 2002, DECRETA:
Art. 1". O Sistema de Registro de Preços visando a aquisição de bens

e serviços para os órgãos e entidades da Administração direta, autár-

quica e flrndacioual do municipio de São Mcente Férrer, obedeçerá ao

disposto neste Decreto. AÍt. 2o. PaIa os efeilos deste decteto são ado-

tadas as seguintes definições: I - Sistema de Registro de Preços - SRP:

conjunto de procedimentos para registÍo formal de Preços relativos à

prestação de serviços e aquisição de bens, pâra contratações futuas;
ll -Atâ de Registro de Preços: documeBto de caráter obrigacional em

que são averbados o§ ólgâos participaÍrte§, o§ pieços, os fomecedores

de bens ou prestadores de serviços e as quantidades e condições a

serem observadas nas futuÉs corlÍataçõe§; lll - Órgão Gerenciador:

órgào ou entidade da Administlaçâo Pública responsável pelo geren-

ciamento do SRI, iÍlclusive a condução da licitação; IV - Orgão Par-

ticipante: órgào ou entidade que participa dos procedimentos iniciais
do SRP e intega a Ata de Registro de Preços.Art. 3'. SeÍá adotado,

preferencialmente, o SRP nas seguintes hipótesesl I - quando, pelas

caractedsticas do bem ou serviço, houver necessidade de contrata-

ções freqüentes; II - quando for mais conveniente a aquisiçâo de bens

com previsão de entregas parceladas ou contÍalação de serviços ne-

cessáÍios à Administração para o desempenho de §uas atribuições; III
- quando for co[veniente a aquisiçào de bens ou a contrataçào de

serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a pro-

gÉmas de govemo; e IV - quando pela nan[eza do ob.jeto não for
posslvel definir previamente o quantitativo a ser demandado pelaAd-

ministraçào. Arr. 4". As licitações para o SRP serão realizadas nas

modalidades Pregào e Concorrência, nos termos da Lei Federal nu

10.520, de l7 de julho de 2002 e da Lei Federal n" 8.666, de 2l de

junho de 1993, respectivâmente, adotando-se o tipo menor preço.AÍ.

5". Caberá ao Órgào Gerenciador a práticâ dos atos de controle e

administação do SRP, em especial: l - consolidar todas as informa-

ções relativas à estimâtiva individuâl e total de consumo, bem como

promover as devidas adequações com vistas à definição da§ especifl-

cações têcnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de

pâdronização; II - realizar ampla pesquisa dg rnercado visando aferir

os preços efetivamente Praticados antes da realizâção do certame e

após, sempre quejulga! necessádo, para aferir a compatibilidade dos

preços registrados com os efetivamente praticados; Ill - obter a con-

cordância dos órgãos participatltes em relação às especifrcaçôes e aos

quantitativos do objeto a ser licitado ou o projeto básico, quando for

o caso; IV - realizar o procedimento licitatôrio pertinente; V - indicar

os fomecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de clas-

sificaçào e os quantitativos de contrataçào defrnidos pelos órgàos par-

ticipantes do SRP; Vl - conduzir os procedimentos relativos à revisào

dos preços registtados e à aplicação de pena)idades. Art 6'. Caberá ao

Órgão Participante: I - manifestar interesse em paÍicipar do SRP, in-

lormando ao Órgào Gerenciador a sua estimativa de con§umo e suâs

pretensões quanto às especificações técnicas ou quanto ao projeto bá-

sico, confoÍme o caso; ll - assegwar que todos os atos para sua inclu_

são no SRP estejam devidamente formalizados e aprovados pela au-

toridade compeiente; III - manifestar ao Órgâo Gerenciador sua

coúcordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do pro-

cedimento licitatório; IV - manter-se informado sobre o andamenlo

do SRP, inclusive em relação às alterações porventura ocorridas, com

o objetivo de dar correlo cumpímento às suas disposições; V - indi-

car o gestor do coltato; Vl - conduzir os procedimentos relativos à

aplicação de penalidades decoEente§ do descumprimento de cláusu-

las contratuais, maltendo o Órgão Cerenciador informado a respeito,

sobrerudo quanto ao resultado dos referidos procedimentos. Art. 7'.

Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal n" 8.666,

de 21 de julho de 1993, câberá ao gestor do contIato: I - consultar o

Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a flm de

obter a indicação do fomecedor, dos qualtitativos a que este ainda se

elcontra obrigado e dos preço§ registrados; ll - assegurar-se de que a

contrataçào a ser celebÍada atende aos Seus interesses. sobretudo

quanlo aos preços regisnados. informando ao Órgào Gerenciador

eventual desvantagem quanto à sua utilização; lll - encaminhar ao

Órgão Gerenciador as informações sobre a contratação efetivamente

realizada; IV - zelar p€lo cumprimento das obrigações contratual-
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o tuNoo MUNTCTPAL DE saÚDt Do MUNtcíPto oE MrNElRos, inscrto ro cNP.r
sob o ne 11.924,118/0001'01, coh sed€ na 4r Avênida, nc 13, centro, Mlnekos-6o, torna
público, por meo da Comlrtão Permanenle dê Licitãção, quê Íará rêâlirrr no diâ 01 de
Íeverei.o de 2021, em sessão pública elekônicà ô pàrtn dàs 09100 (nove) horat ' hoíóÍio
de Brasilia, atravé5 do Po(ài de Coôprâs do Gove.no rêderàl Comp,atnet, licitação ía
modalidadê, pÂEGÃO ELaTRÔNICO, tipo menoí preço por ltem. pâra Aquiiiçào de
medrcamenrot pârã Í:rmácÊ báícà e mêdicamento5 lrospitalàres para atendeí o
M!ni.ipio, de acordo com as especiilcaçóes do terno de reíeíéncia. O edilal de
convocação e.conÍa4e dÉponível, na Ínregra, no ende.eço ww.ôrnenôs.8o.8o!.br, e
www comprâ58ovêrnâmentals gov b. lníormàçóes: li.itacão@mineúo5.80.8ov,br oLr Pelo
têleÍone (064) 3672.7816.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

Ávrso DE LlcÍtaçÃo
PRE6Áo ELErRô,lro Nr 1/2021 . sÂP

PREFE|TIJRA MUNtclpAL DE sÃo LUts DE MoNTES BEtos

^vtsos 
DE uc[^çÁo

O Muni.ipio de São Lois de Mo.let Beloí60 e ô Fuôdo Municlpàl de
Àssisrência Social, por nte.hédio do Prego.Íô Oíiciâ|, de3ienado atravér do Dê.rero n.
026/2021, de C4/0,/2,2r,.am báse nà !êi n110.520/02, Decreto n, 10,024/2019, Dêcretó
Mlnicipal nc 72712017, Lei n! 123/2006, com aplicação subsidiériá à§ ditposiÇóes da Lei nq
8.666/93 ê demait legirlaçÔês aplcáveis, torna púb icô â3 icitaçóes na modalidade Píe8ão
Elet.ôni.o, pelo súrêhâ dê Âegier.o de PrÊçot do tipo Menor Píeço Por lten, no modo de
dúplra ÀaEnÍO, 5êndo o sêeuinre:

MYLLÀ CRISÍTYAN SARSOSÂ BRITO
Pregeirâ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

EDlraL Dt CHAMÁMENTo púBlrco Nr 1/2021

pÂtGÂO ÉlE-riô tCO sRp te ,2021

Âeglstro de preços para Íutura e eveniual aqursição de equlpámentos, maiêrials
permánentes e veícllos, põrã atender à demanda do Fundo Mlnlcipal de A$istência
socia, co.Íoíme verhâs Íedêrais da Emenda do MDS ôt 202039890012 e ?ortãria nr 369,
i^icio dô Seseáo dê olsputa de Preço5: àr O3hSOmin do diâ 01/0212021. Locà paÍa à.e$o
ww coôprasgovêrnameôlâú.gov.b.

,ÀacÀo ELErÊônrco sRP Ne 2/zoll

O Fundo Municipalde saúde do Municlpo de Novâ Alrôrâ ' GO, côn Sede Rua
Bâhia, n.r 50, centô, Nova Alrora - GO, aÍavés dê sua Comisrâo de Licitação, torn. do
conheciheôto público qle reàii.âíá a p.nn do dia 21 de jâneno dê 2021, cadastrame.to
de prestàdoíê3 de se içot, pêtsoas Íísicar e juridicas, vi§âodo â prestação de setuiços
públicôr de tâúde, co.íoróe etpêciÍicâçõês consiantes no adhel dê Chãmamento n§
001/2021, cuja cópia <ompleta poderá rêr rêrirâdâ n. sede Àdmiôlsrrativá do Municipio,
em horáriô de erpediente de 2r a 6! íeirâ ou pelo 3ter
www. ôova âuro.â.go gov.bD Nôvâ

Alroía, 15 de janê ro dê 2021
6!RMÂNO ]AROIM
PÍeridenre da cPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAN]USA

EXINAÍO DE REGISTRO DE PREçOs Ng 1/2021

oBTETO: Rêlierío de Prêço p3râ lurur. e evenruâl aquisição d..orbuÍiveh (Gàsolinô
co6um, oiesel comum, oiesel 5-10 e Ákool) oôÍâ abarte.er â frota de vêiculôe do
municlplo dê saôla HêLe.a dê Goiát. oaIA/HoRÁÀro oE aSERtuRÁ: 28/07/2021 àt
08h01min. LOCAL: http.//bnc.oí8.bíl RETrRÁDÂ DO EorTÂ!: sede da P.eíeiturâ Municip.l
ou no site ww,sanrahelena 8o.8ov,hÍ.

PREGÃo ELETRôNlco Ne 3/2ozo
CONÍÂAÍÂNÍI Fúndo Mlnicpal de siúde, CNP] ne 01.753.396/0001{0. CONTRATADOS:
Farháci. de M.nipulação rdeal tó,mulas Lrda. . ME, cNPl n.04.522.343/0001 77, valor do
Fornecedôr RS 42,725,00/ Maxleb PÍodútos pa.à oiagnósticos e Perquisas Llda., CNPJ nr
0!.724.t29/ocfr7-a1, v.lot do torne.edor fl§ 62.913,35/ Make Line Comer.iãl Ltdà., CNPJ

ns 05.416 75410001'40, Valor do Fornecedoi RS 26,100,00/ Cenleí P.odutos HospLtâla.et
Itda., (NP] ne 05.443.343/0001-77, valor do ao.necedor RS 14.400,00/ Fokku5 ÍEde
PÍoduto5 e serviços uosprtôlaier Lrda, cNPr hq 06.019.610/0001.13, valor do Fo.necedor
R5 14 800,00/ Cienrifica Médca Ho5pt.lâr Ltde.. CNPJ na 07,847.837/0001-10, Valoí do
Fohecedoí RS 221.400,00/ crG Bella Éâhácla dê Manipllação lnei, cNPl ne
16.868.340/000158, valor do Fornecedor RS 121.312,50/ Bc DisÍib!ido.a Hospiralãí -

Eneli, cNPr nr 16.717.062/0001-59, Varôr do Fornecêdor f5 5.200,00/ crurel comer.ial
Dist.buido.a dê PÍodutos Horpnôlares E,reli, CNPI ns 19.877.178l0oo1"43, Valor do
Fornecêdôr RS 10 500,00/ PÍêmilm Hosplialàr lÍei'ME, CNPJ ne 27 325.76al0001-91,
VàlôÍ dô Fornecedor RS 20.105,00/ Armãrém Medicamenlos tlrel, CNPI ne

27.713.661/0001'03, Vàlor do Fornecedor R5 32.096,00/ Disman oistÍibuldora Hospllêlâ.
Ekêli, CNP) ne 33.68t.692/Ooo1'61, valor do Êornecedor RS 1t1804,00/ Âtividade
coméÍcio de Medcamenlôr e Produros Hospiraa.ê§ Lrda., aNPl ne 33.772.4€ú/000r 15,
vãlor do Êo.ne.edor RS 7.343.95/ ÂlDhàmed Comê.cio de Prodúot no.Dit.lar€e Lldá. '
ME, CNPI nq 34.351.642/0!01'57, valor do aomecedo. À9 171.335,00. DO OBIEIIVO:
Aquisição eventlal e tob demanda de Medicâne.lo§ e MârêÍiais Médlcos Hdpnalare5
p.râ lntubáção, paÍa o tÍatámento dos pacientes vítimas da pandemia pelô novo
côronâvhus saRs-cov-2,. serem pâgos com o bloco de enf.eram€nto à cov D-19 recebdo
do FLndo Nã.ional dê 5àúde âo Fundo Municipôl de Saúde de pkacônjuba/Go. valor Tolal:
RS 902.539,80, Fundâmenro Lesal: Lei federal nq.8.666/93 e allerações. vigéôcia:
14/01/ 7o2l a la/o7 /2027.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA

EXIRAIO DO TO' TEiMO AOlnVO
ao coNTnÁTo e 1a!/2012

Rer. Íermo de comgrômlsso ÍC|PAC 0206/20!2
conÍataore: Município de Rialma-Go contraradar Roo ÍNGENFTÂR|a iÍDA, insÍitâ no
cNPl/MF 37,618,56a/oool-80. objeto: PRoRÂoGÀçÃo do prôro de vi8ência do cônr.âto n.
145/2012 pelo periodo de 06 {sear) mesês. Rialmá-6o, 30.12.2020.

pREFETTURA MUNrcrpAL DE SANTA HETENA DE GorÁs

avrsos DE lclTAçÀo
PIEGÃo ELEÍRONTCO Nr 3/2021

ReBlstro de preçor para a âquisição dê velculo em ãtendimento ao Gabinete do
Preieiro, inlcio da sessáo dê ohputa de Preçosl àt 13h30min do diâ 01/02/2021. Locàl pàÉ
aces3o: Úw.comprasSovernahentais,Sov.bÍ. Poderão panicipar d$te PrêÊão EleÍônico at
emprêtôs que apre§ê.târêrô toda a document.Ção po. ela e{8ida parã o .espêíivo
cadasrÉlneoro. P.râ tod:s âe rêÍeÍéncias de tempo será obtery.do o horá.io de Srasllia
(Df). 

^ 
inr.ré do êditàl podêri ,er obtid. .tEvés do sitê ..im. ou enderêçô ê|.úôni.ol

ww.sàoluisdêmonterbêlo5.go,gov,br ou na 3ede da preíeiture, no ende.eço: Ruã Rio da
Prara nq 662, cenlro, s5o Luls de Montes Belos/GO, em dias úteis, d€ sê8unda a sêxia, das
08h00min à. 11h00min É 13h00min à5 17h00min. InforÍnaçÔ€s pelo relêío.ê: (641 3671
7025 ou lt.avés do e-mal| llcitacôo@tâ.lu rdemont€sbelot go.gov.br.

S Luh Montes Belos/CO, t5 dê Jànei.o de 2021.
ÂIBSRTINO DE PAi]TÂ ]UNIOR

PR€FÉrÍuRA MUNtctPAL D€ TURVÂNrA

avtso Da uaFAçÃo
PntcIo Et EÍÂô tao N. 1/2021

o Mlni.ípio de TúÀ€.ia-GO {UÂsG 989631} tôúâ públlco que íeailrará .o dia
28 de ranei.o dê 2021, às 09h00min, liciteçlo nà oodalidade PreEâo ElelrÔn'.o na
001/2021 - sRP, do ripo mêôor preço por l!em, rendo .omo ôblero o Regiíro dê prêços
para lutúr. e eventual Aquisição de sênerot .limenticios paÍà mê,ênda escolàr (PNÂE e
Cortrapartida) do ano lêrilo de 2021, pa.a ateÕder ar necetsidades da sec,êràía
MunicÍplo dê Edúcação, bêm .omo, Creche Municipal e Es.ôla Munrcipal de T!tuân a/GO,
por meio do Ponalde co.ipras do covêrío tederal' ww.comprasgovernamentais.gov.b.
Mãlores in,ormàç6ês e àqúhiç5o do Edital junlo CP, em horário de expediê.te, akô!ée do
lelefone (64) 3682-1768 ou p€lo sir€/e'máil: ww.tutuaôiô.Co 8oe.br /
liciraoruBa.ia@gmail.com *w.@mprasSov.rnàmentãis.gov,br

Turyá..à . 6oiôs 18 de ,a"eúo de 2020
ANNA BTA!RI/ RIIÊ\OÉ DL AiAUJO

EsrADo Do MARANHÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DÉ GRAçA ARANHA

^vrsos 
DE ucÍÁçÃo

PnEGÃo PatstNcl^L llr s/2021

Processo Administativo n' 01,1201 0001/2021.
OBIÉIO: Conkatàção dê empreiô póra forne.i6e6ro de mâte.iâl .léfiico,

hidráúlico ê de contrrução, pôra atender a5 n€.eesidâdes do Município duraôt. o etrclcio
filcàl de 2021, coníornê dêlinido no Ediral e se$ anetos, MODAITDADE: Pre8ão. FoRMA:
P.esenoar. TrPO: Menor Preço Global po. iren. 3A5E LÉGAtr Lêl nr 10.520/2002, oec/êro
Muíicipâl ne 002/2011 e tei nr 8.666/93 ê t!ãs àhe.ações 0ATA DE ABIRÍURA] 28 de
janeiro de 2021 às 08:00 horês.

PRE6Ão PnEsE CrÀL N! 6/2021

Proce5so Adminisi.atiw n' 01,1201.0002/2021.
OoIETO: conrr.táçao dê emp,êtà paÉ Íornecimento der môteriair de

ÊxpêdÉntê, eÍolares e didáticos, rup.imênto e materill de inloÍmálic, paía âtênder ar
necêsridader do Municipio dorãntê o erercicio fitcôl de 2021, donloíme deÍnido no Ednal
ê 5eu5 ãn.xos, MOOALIDÁOlr PreSão. FORMA: Presen.ià|. TIPO: Mêno/ Preço Globâl por
item. BÂSa LEGALT Lei nr 10.520/2002, oêcreto Múnicipal nq 002/2013 ê Lei nr 8.666/93
e súas àltê.açõês. 0ATA 0E ASEÂTURA: 28 de janeiro de 2021 às 11100 hora5

PÂEGÃo PiÊSfNctAL rlr 7/2021

Procesto Admiíistrativo n' 01.1201.0003/2021.
OEltÍO: Contêtâção de emprêsa pa.â fohecimenlo de malerial dê limpe?a

para ôtêndêr as nêce$ldadês do Municipio d!Éntê o êxercíclo Íitcal de 2021, conÍorme
deÍlnido ôo Edital e seu5 aoexos. iúODALIDADÉ: Pregâo. ÊÔiMA: Presêncial. TIPO] MenoÍ
Preço Glohal por iteh. BÂSE LÊGAL: Lel nc 10.520/2002, Dec.êto Mlnicigal no 002/2013 e
Lei ne 8.666/93 e slas alre.açõe§. DAÍA DE ASERTURA: 28 de janeko de 2021 à5 15:00

Grdçd Aranl.ã - MA, 14 dê ,.re o dê 2071
MILI(À VÉRÔÀICÀ SIÊTANI \ILVÂ DO! \AÀÍO9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

EXÍRAÍO Dt «rNTiÁTO t{. a5I2021-SEMED

Conrràra.re PÍeleiturà Mun,cipa. de hpêrar.: Conrratada: nr 5tRV.çoS CONSIR(rçÕtS.
IERRÁPIANÂGEM, LOCÁ(ÕÉS E OBRAS TIOÂ, CNPJ/MÉ 1,9 0',574 56!/OM] 99 OSJ'TO
Con5lir! objeto desle coôtrôto ô Conlralâção de empresa especializadê em 5eryiço5 dê
eô8e.hària pára Pr8tàção dê Setuiços de Construçào da Creche Municipâl Mora& do soL,
sro .á Áv Liberdade.5/1, Ba o Mo'ãda do So'. Co.IorÍê p'ojero e em co.lo.m,oade
.ô- à CONCOFRFNCIA pUB,lCA Àe 007/20?0.Ct, qJe rndepende.le de
transcrição iôtegrâ erte inst,umento pâ.à todos or íins ê eiêitos legâis O p.êsenie conÍaro
ertá consubrtanciado no pÍocedimento liciiôiório reilizado na Íoímà da Lel n.ç 8.666, dê
21 de júóhô de 1993 e suar alteraçõer. vigêncià 0l lr.ês) meses ã .onlaí de 13/01/2021.
VÂLOR 6LO8ÂL: RS 1,768.512,58 (um milhão, setecentos e s6se.ta ê óiro mil, quinhe.tot
e do:e Íeà15, unqJentà e ono renlrvo() Al aerperr! de.orente! da.o.l.aração (oÍerão
à (onra oo seg-.re 'e(u4o 0208.00.r2 36r.0!43. CONS'ÂJçÃO, RITORvA, AMPLAçÃO
E EQIJIPÀMENÍOS DE CR€CHÉSi Projeto de Atividade: 1063r Nat!reza:4.4.90,51.00 - obrât
e l.slàlaç6er. llLhà: 1918j ro"le do\ R.cL.ror 01 15.001 001 RtCuRSOS 0O

'RECÂTÓÂ|O 
FuNOtF CA|XA ECOI\ÕM|CÁ a6lNCÂ Ob!4 o O'E.iÁçÀO . 006 / CON-À

CORFE,!It 71084O t8rtáíor: pe,o CoaràrJarp. ,osí AN!Ô\rO tr.vA PIPITqÁ € pero
conrârâdo aLtxÁNDnÉ IoRGE ÍoÂGA cÁRvaLHo DE oLvErRA.

OSItIO: ReSisvo de Preço pâra lotura ê êvêntual aqlisiçào de.ombuíiveis (óiêo dresel s
10,8aso.a comum e elano), pa.a os veiculo5 Ioiados no Fundo Mu.icipal de saúdê,
rundo Mu.icipãlde Prohoção Socále Gabinet€ de P.eleito do mú.lclpio de sa.ta riêle.a
de Goiás, que nê.essitam abastecer .a cidade de Goiània/Go. OATA/HOiÁRIO OE

ABERTUfiA:28/01/2021à! 10h01min. LOC^L: hxp://bncorg.by' RÊÍIRADA DO EDITÀ! Sede
da Prelenura Municipal ou no ste: ww.!ànrahelêna.Bo.Cov.br

PREGÃo aLErRoNlco N! 4/2021

PRÉGÃO EIEÍÂONICO N9 5/2021

$nta Helena de Coiá§ ' 6q 15 de lâneno de 2021
wÉsLEY OÂ §LVÂ GUrMÂ*ÃÉS

PreSeiro

oBlETor Co^tratação de emlreÉ parà àqlltlçâo de lub,in.aôter, íludoe e rêdlrors de
óxido de nilro8anio paÉ atender as ne.essidader do muni.ípio de Santa rlele.a de Goiét-
60. DAIÂ/HO8ÁR|O DE ABERTURÂ| 28/01/2021;14ho1min, LOCAL: hnp://bnc.o.8.b//
REIIBÂDA 0O EDITAL: Sede da P.êlêitu.á Mun cipal ou no site:
www.sãntàhelenâ.8o.9ôv.br

Santa Helenâ de 6oiá5 - Gq 15 de laneiío de 2021.
,EÂN CARLOS ÂLV'S DÂ 5IIVA

pregoêúo

/* hk//!,r i3dúhü. (íi&him tcP168



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: 197179

ENTE FEDERATIVO: Imperatriz

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IMPERATRIZ

PROCESSO: 02.08.00.1868 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: CP007 / 2020

CONTRATO: 46 / 2021

CONTRATADO: RT SERVICOS, CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM , LOCACOES E

OBRAS LTDA

CNPJ CONTRATADO: 04574564000199

DATA ASSINATURA: 13/01/2021

VALOR: R$ 1.768.512,580000

 

Recibo emitido em 01 de Fevereiro de 2021 ás 11:38:31 com o número 1612190311883.

 

São Luis, 16 de Abril de 2021


