
§STÁDO DO MARANHÂO
PREFEITI.JRA MUN ICIPAL DE IPIPERÂTRIZ
SECRETÀRIA MUNICIPAL DE EDUCÂÇÃO

CONTRÂTO N' 2I.I/202ü*S§MED

C(}NTRÀTAÇÃO n§ EMPRISÀ ESPECIALIZÂDÂ NO
FORNRCIMINTO DE ÁLCOOL §M CEL 7OYO, EM
FRÀ§COTi NE 5OO ML E CALÔES I}A O5 LITRO§ PARÀ O
ENFR§NTAMENTO DA PAT.{DEMIA DE COVID.I9
DANDO CONDIÇÕES ADBQUÀDÀ§ DE TRABALHO
PARÂ OS PROFI§§IONArS DA IDUCÀÇÂO E D()§
ALUNO§ DA REDE MUNTCIPÂL D[ EN§TNO,
CONFORME E§PHCIFICÀÇÕ§§ E QUANTITÂTIVO§
I§CRITO§ NO TERMO DE R§F§RENCIÂ, QUE ENTRE
sr cELEBRÂM o MUNICÍpto »u IMpERÀTRIz E A
EMPRESÀ IMPACTÁ INDTI§TRTÁ E COMRCTÜ LTDA,
NA FORMA ABÂIXO.

Ao(s) 0.{ (quatro) dias do mês de junho do arro de 202(}, de um laclo. o MUNICÍPIO DE
IMPERÃTRIZ, CNPJ,MF n.o06.158.455100ül-l6.localizadanaRuaRui Barbosa, n.o30l *Centro,

aravés do Srcretário Municipal de Educaçâo o Sr. JO§E ,{NTÔNIO SILVÂ PEREIRÂ, brasileiro,
cas*do, advogado, portador do RÇ n.'338294945 SSP/fvlA. e do CPf(Mf) no 269.739.ó03-91"
residente e domiciliado na Rua São Sebastião, n' 22-8, Jardim Lopes, lrnperatriz-MA, doravante

denominada simplesmente de CONTRATANT§ e. do outrü lado, & empresa IMPACTÀ
INDUSTRIÁ E COMRCIO LTDA. CNPJ/ML- n."' 21.285.657/0001-12, estabelecida na Av.
Covernador Jones dos Santos Neves. Bairro: Muquicaba. CEp no ?9.215-003. Guarapari-ES, neste
ato. representada pelo, Sr. JORGE ÀPÂRECIDCI BORGES" portador do RG n.o ? 199719ó SSPiSP

e do CPF/MF n.o 116.915.008'01, doravante denominada simplesmente de CONTRÀTADO" tendo
em vista o que §onsta no Processo Administrativtt n." 02.08.00J22Ê02A-§§M§D e propostâ

apresentada, que passarr a integrar este instrunrento, independentemente de transeriçâo na pane em

que cCIm este não conflitar resolvem, de comum acordo, celcbrar o presente Contrato, regido pela Lei
n." 8.666. de 2l de junho dc 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁU§ULA PRIM§IRÂ. DO OBJETO
Consritui r;bjeto desta Contratação através de IIISP§NSÀ DE LICITAÇÃO, §OB PROCE§§O
ADMTNTSTR{TrVO - No02.{t8.00.97?t702ü SEMED, PARA CONTRÁTAÇÀO DE
E&ÍPR[,SA PÁ.RA O FORNECIM§NTO D[ ÁLCOOL §,M C§L ?O%, EM FRA§COS DE §OO

ML Ii GAIÔN§ DE O5 LITROS PÂRÂ O ENFRENTÀN{ENTO DÁ PAND§MIA DE COVID-
l9 I)ANDC' CONDrÇÔI§ ADEQLTADÀS I]E TRAI]ALHÕ PARÂ OS pROFt§§IONÂ,r§ DÂ
EDUCAÇÂO E DOS ALUNOS DAREDE MLINICIPÂL DE §§SINO, de Íbrnra parcelada, que
independente de transcrição integrarn esÍe instrumento para todos os llns e efbitos legais.

cLÁu§uLA §§GtrNDA- Do pRÂzo E coNDrÇôes »E ENTREGA
a) A execução do objeto terá início logo aptis o recehimento da "Ordem de Fornecimento" emitida
pela Contrat&nte, ds fonna global ou parceloda.
b) () FORNECIMTNTO DOS BEN§ §r,RÁ EFETUÂDO DA FORMÂ PARCILAI)A, §OB
DEMANDÀ, CONFORIIII A N§CE§SIDÂDI, E D§ ÀCORDO COM A CONV§NTÊIVCIÂ »,q
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tr§TÂT'O DO IIIARANHÃO
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE TMPERÀTRIZ
S§CRETÀRTÂ MUN-trCIPÀL DE EDUCAÇÁO

ÀDMINI§TRÂÇÃO, BEM COMO DÂ §,XISTÊNCIA DE T}I§PONIBILIDADE
ORÇAMENTÁRIÂ, NA§ QUANTIDADI,§ E LOCAI§ DETERMINÀDO§ PELA
coNTRATANT§, pon ocAslÃo IIA EMIssÃo »a soLrcITAÇÃo ronMÀL, sENDo
nE INTEIRÀ RESroNSABILTDÀDE DA coNTRATÁDe, o ôxus com A nxncuÇÃo Do
OBJETO.
c) O Íbrnecimento será cxecutado observado o disposro nos áflexas e demais dirposigles deste
Termo de Refbrência.
d) A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo rnáximo de 05 (cinco) dias, após a

solicitação formal pela Contratante.
e) Os materiais entregues deverão estar acondicionados de torma compativel corn suâ conservaçâo.
em embalagens lacradas pelo fabricante.
Í) A Cr:ntratante poderá rejeitar. no todo ou enr paÍe, os materiais em desacordo com as especificações
e conrlições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

CLÁU§ULA T§RC§TRA - DO PREÇO
a) O valor global do presente contrato é de RS 3.844.ü00,00 (três milhões, oitocentos e quarrnta e
quntro mil reais), os preços incluem todas as despesas: impostos. seguros, fretes, taxas de

adm in ist ração e outros enc.argos eventual menle.

CLÀÚ§ULA QUARTÀ- DÂ§ CONDIÇÕ§S DO PÀGÀMENTO
n) O valor global estimado do contrato âprssenta-se previsto no ânexo I ao termo de referência e

Flanilha de Composiçâo de Preços - Anexo II.
b) Os preços incluem todas as despesas com impostos" seguros, fretes, t&xas ou outros encargos
eventualme nte incidentes sobre os produtos, não podendo sofrer reajuste de qualquer naturezq exceto
nas hipóteses;
c) Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimed& nâo será devida indenização a
Contratada, observadas as prescrições da Lei n'8.666/93,
d) A CONTRA'IADA deverá apresentâr. pré-faturamento com detalhes dos tornecimentos, parâ
çonlerência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
e) Depois de realizada conferência e aprovação do pré-fbturamento, a CON'I'RA'fADA deve emitir a
nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (dao"s) vias, que deverão ser entregues na Secretaria
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No PRODUTO / DI§CRIMINAÇÃO TIND QTrr.
VALOR

I.INITÂRIO
VALÜR
TOTAL

I
Álcoot- EM csl
EMBALAGEM: 500 ML

70É
LJNT) 5000ü0 6,99

3.4q5.000,00

1 Álcoor- E'rÍLrco LÍeurDo 7oYo.

EMBALACEM:05 LITROS
TJND I 0000 34"90

349.000,00

TOTAL 3,844.000,00
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ESTÂDO DO }TARANHÃO

PRBtrEITURÀ MUNICIPAL Df, IMPEITATRIZ
S§CRETÂRIÀ MUNICITAL DE EDUCAÇÃÜ

Municipal de Educação. situada na Rua Urbano Sanlos, n" 1657 * Juçarq lmperatri/MA, para tins
r1e liquidação e pegamento,

$ 0 pagamento à Contratada será efetuado pela Seoetaria da Fazenda e üestão ürçamentária, por
meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias apos a aceitação deÍinitiva
dos materiais. com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público
competente.
g) O pagamento deverá ser efetuado em PÀRCELA§ PROPORCIONÂ.I§. M§DIÂNT§ O
FORN§CIMENTO DOS MATERIÀI§. à medida que forem entregues os mesmos, não devend<>

estar vinculado a liquidação total do empenho
h) Para tazer jus ao pagamento, * Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas Rscais.
comprovaçâo de sua adimplência com âs l;azendas Nacional. §stadual e Municipal. regularidade
relativa à §eguridade Soçial e ao Fundo de üarantia por Tempo de Serviço - FG'l'§. com â Justiça do
Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). bem como a quitaçõo de impostos e
taxas que porventurâ incidam sobre os serviços contratados. inclusive quento o Imposto sclbre

Circulaçâo de Mercadorias e Sen,iços * ICM§.
i) Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato. mediante contabilizaçâo e

apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle, dos fomecimentos.
j) A atestação da fatura conespondente ao Íbrnecimento c&berá ao fiscal do contrato ou outro servidor
designado para esse frm.
k) llavendo eÍro na nota hscal/làtura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente. até que a CON'l'RÂ'l'ADA providencie as medidas saneadoras.
I) A §ontegem do prazo para pagamento será rsiniciada e contada cla reapresentaçâo e protoüolizaçâo
juntCI ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correçÕes, fato esse que nâo poderá
acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTH,, nem deverá haver prejuízo no fomecimento
pela CONTRATAD.A.
m) Nenhum pagarnento será efetuado à CüNTRATÀDA enquanto pendente qualquer obrigação
documental ou financeira. sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização
monetária.
n) A CON'I'RA'I'AN'I'fr reserva-se! ainda, o direito de somente efetuar o pagârnento após a aíestação
de que o produto lbi entregue em confbrmidade com as especificações do contrâto.
o) A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os maÍeriais na totalidade do valor e das
quantidades estimadas para a contrataçâo. realizando o pagamento de acordo com o frlrneçimento
eÍbti vamente eÍletuado.
p) À CON'I"RÀTANTE" observados os princípios do contraditório e da ampla defesq poderádeduz"ir,
cautelar ou definitivomsnte. do montante a pagar à CONTRA'IÁ.DA, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA. nos termos do contrato.
q) No caso de atrâss de pagamento. desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma furma
parâ tanto, serão devidos pela Contratante, encârgo$ moratórios à taxa nont inal de 6%t a.a (seis por
cents as ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
rlOvalordosencargosserácalculadopelatormula: EM=lxNxVP.onde:EM:Êncargos
moratórios devidos: N = Números dc dias entre a data prevista para o pagâmento e a do elbtivo
pagamento; I = indice de compensação finance ira * 0,00016438; e úp = Vatoida prestação em âtrâso.
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ESTÀDO DO ]IIARANHÃO
PREFEIT{"IRÁ MUNTCIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁU§ULA QUINTÀ _ Do CRITÉnTo DE REAJU§TE
a) Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposiçâo de preços.
b) Para restabelecer a relação qus as partes pactuaram inicialmenre enüe os encargos do contratado e
a retribuiçâo da Administração para a justa remuneraçâo, será efetuada a manutenção do equilíbrio
econômico-Íinanceiro inicial do contrato. na forma da alinea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666193.

crÁusul,À §ExrÂ - DÂ cl,Âs§rFrcÂÇÃo ()RÇÀMENTÁRrA E §,Mp§NHo
a) As despesas decorrentes da contratação correrâo à conta da seguinte dotaçâo orçamentáris:
0? 08 00 l2 361 0043 2lt3 0000 MANUTENÇÃü § DHSENVOLVTMEN]O DÂ E§COLA
Natureza: 3.3.90.30.00 Material De Consumo

f:onte dos Recursos: &ECUR§O§ DO TE§OURO MUNICIFAL- MDE
Fichas: 596

0? 08 ü0 r? 365 0ll9 2137 0000 MANUTENÇÂO r DF:SF.NVOLVIMEN'rO DA§ CRECHES
Natureza: 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte dos Recursos: R§,CUR§O§ DO TE§CIURü MUNICIPÂL- MIIE
Fichas:6?l

CLÁU§ULA §ÉTIMA - DA§ OBRIGAÇÔTs »I CoNTRÀTADA
I- [niciar a execução do objeto logo após o recebimcnto da "Ordem de Farnecimento". emitida pela
Conüatante, de forma global ou parcelada;
II- Respeitar o prítzo estipulado para o fomecimento parcelado do objeto confornre estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta da CONTRA'I'ADÂ;
III- Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar <l objeto, após cada
solicitaçãr: formal, conforme item 2,4 desse contrato:
IV- Comunicar à fiscalizaçâo da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçÕes
inadequadas â exscução do contrato ou a iminência de fatos que posssm prejudicar a perfeita
execuçâo do objeto;
V- Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
VI- Responder integralmente por perdas e danos que vier a causâr a CONTRATANTE ou a terceiros,
em razão de agão ou omissão" dolosa ou culposa, §ua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
VII- Manter durânts a execução do contratr:, em compatÍbilidade côm &s obrigações por ela
assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçâo, apresentando os
somproventes que lhe forem solicitados pela Contratant§, devendo comunicar à CONTRATANTH a
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condiçÕes;
VIII- A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis após a notific*ção da Contratada, sob pena das sanções previstas no afi.o 8l na
Lei 8.666193;
IX- Â recusa iqiustificada do homologatôrio em assinar o cCIntrato. aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçâo, caracterira o descumprimento total da
obrigaçâo assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabeleeidas;
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA.TRIZ
SECR§:TARIA MUNICIPAL DE EDUCÁÇÃO

X- Aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acrescimos e suprsssÕes do valor inicialmente
estimadô para a execução do contrato" nos termos do § lu; do art,65 da Lei 8.666193;
Xl- Êxecutar fielmente o conffato? de acordo com as cláusulas avençadas e as norm&s da Lei 8.66ó193.
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
XII- Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 0l (r.mr) preposto como seu

rspresentante, conforme elenca (art. 6&, da Lei 8666/93), aceito pela Administraçâo. que deverá se

rsportâr diretamente ao Cestor do Contrato, pessoahnente elou via eletrônica/telefone, parâ

acompanhar e ss rcsponsabilizar pela execução do obieto:
XIII Reparar, corigir. remover, reconsruir 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;
XIV- Reparar, corrigir, remover, reconi;truir, substituir. desfazer e refazer. prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máxirno de 05 (cinco) dias úteis, contados
da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos. incorreçõeso erros, falhas e imperfeições.
decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objetol
XV- 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 respünsahilidade a
Iiscalização ou o â§ompanhamento pelo órgão interessadol
XVI- Responsabilizar-se por todo e qualquer dana ou prejuÍzô causados por ssus empregados, ou
representantes, dirsta e indiretamente. âo adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de

aquisições com vícios ou defeitos. constatáveis nos prâzos da garantia, mesmo expirado CI prazo;
XVII- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais
resulkntes da execução do contratol
X\flI- A inadimplência da Contratada" com refbrência aos ensârgos trabalhistaso fiscais e comerciais.
n$o transfere à Contratants ou a Íerceiros a responsabilidade por seu pêSamênto;
XIX- Responsabilizar-se pelo cumprimento das presoições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurançâ do trabalho de seus funcionários;
XX- Não transferir &terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência
da Contratante:
XXI- Arcar com todas as despesas. diretas ou indiretas, clecorrentes do cumprimento das obrigações
pactuadas entre &s pârtes;
XXII- Pagar todas as despesas, tais corno ta.ras, impostos, tributos. fietes, seguros, mão-de-obra,
garantia e todas as despesas decorrentes da contrataçâo;
XXIII- Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da tiscalizaçâo do setor competente. não
eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto âo cumprimento das obrigações pactuadas
entre as partes;
XXry Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada ern virtude do fnrnecimento e
prestâr prontamente todos os esclarecimentos que forent solicitados;
XXV- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas desorrontes do fomecimento do
obieto fais como: salários, seguro de acidentes. tâxâs. impost«:s e contribuições, indenizações, vales-
tren§pürte§. vales-refeiçõe§. § outr&§ que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;
XXV[- Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material. mãode-obra, acidentes de
trabalho. encârgos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportss, fretes.
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ESTADO DO MARANHÁO
PR§F§TTUR"{ MUNICIPAL DE IMPER.{TRIZ
§ÊCRETARIÀ §ruNICIPAL D§ EDUCAÇÃO

equipementos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, saliírios e quaisqucr
outras despesas necessárias à perfeita execuçâo dos objeto contratado;
XXUI- Responsabilizar-se por quaisquer açiÍes judiciais movidas por rerceiros. que lhe venham a
ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
XXVffi- Fomecer a seus empregados todos os liquipamentos de Proteção Individual* EPI, exigidos
pela §ecretaria de §egurança r Medicina do Trabalho - S§MT do MTE, bem como cumprir todas as
normâs sobre medicina e segurança do trabalho;
XXIX- Arcar com todos os ônus de transpCIftes e fretes necessários:
XXX- Respeitar as nonnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contrâtante;
XXXI- Responsabilizar-se pelo transporte" rcondicionamento e entrega inclusive o descarregamento
dos materiais:
XXXil- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Íiscalizaçâo por parte da Administração Municipal;
XXXII- Entregar o objeto no Deposito da Secretaria Municipal de Educação ou ôutro local
designado por esta;
XXXry- Apresentar no âto 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 contraÍot
XXXY- Manter inalterados os preços e condiçôes da propostal
XXXVI- Lançar n& nota fiscal as especiÍicaçÕes dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes
dos anexos deste Editall
XXXVII- Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuÇâo do conrato;
XXXVIII- Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas
no Termo de Referência e no Edital, inc.lusive quanto âo cCImpromisso do fomecimento dos
quantitativôs registrados, atendendo às solicitações de compras do governo municipal;
XXXIX- Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência;
XL- §ão expressamente vedadas à contratada:
t) A veiculaçâo de publicidade acerca da avençado, sâlvo se houver prévia autoriztção do Município;
b) Â subcontratâção para a execução do objeto dsste contrato;

CLÁU§ULA oITAvA_ OBRIGAÇÔ§§ DA COFíTRATANT§,
I- Etbtuar o pagamento na forma do item { dsste contrâto. após o recebimento definitivo dos rnateriais
e verificação do cumprimento de todas as obrigaçôes legais, fiscais, previdenciárias. trabalhistas e as

demais disposiçôes deste Edital e seus anexos;
II- Designar o proÍissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fisçalizar a execuçâo do
contratÔ, conforme previsto no item l4 deste côntrâto:
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 rnateriais cujas espocificações não atendam os requisitos mínimos ssnstantes Ho
Tbrmo de Re ferência - Anexos I e Planilhas de Composição de Preços * Anexo II;
V- Notificar a empresâ" por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades constântes dâ
execução do objeto deste Termo de Referência" para que sejam adotadas as medidas coÍretivas
necessarias;
VI- lnÍirrmar a Contratada eventuais delbitas, identificados mesmô após o recebimento dos materiais
e exigir a sua substituiçâo ou reparaç&1. conforme o câso;
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E§TÀDO DO MARANHÃO
PREFEITU&À MUNICIPAL D§ IMPARATRIZ
SECRETARIA MUNTCIPAL DE EDUCÂÇÃO

VII- Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidads na execução do objeto, podendo

recus&r o recebimento do meterial. caso nâo esteja dc acordo §om as especiÍicaçÕes e condições
estabelecidas no Termo de Referência, inÍbrmando as ocorrências ao Orgão Gerenciador;
VIII- VerifiÇar se a execução do objeto foi realizada com observaçâo às disposiçõss psúinentes no
J'ermo de Referência. implicando em cÍrso negativo nü cancelamento do pagamento dos materiais
fi;rnecidos;
IX- Clonvocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato. aceitar ou retirar {)

instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçÕes estabelecidos. s«:h pena de decair o direito à

contrat*çâo, sem prejuízCI das sanções previstas no art. 8l da Lei 8.666193 e suas alteraçôes;
X- Verificar a regularidade liscal 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
&os autos, com â instrução processual necessária;
XI- Êxpedir as Autorizações de Fomecimento:
XII- Receber o objeto elu dias irteis, no hcrário de 08h às l4h. nn losal detenninado na

requisiçâo/aurorização de fornecimento:
XIII- Disponibilizar local adequado para a realizaçâo da entrega;
XÍV- Prestar as informações c os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADÂ para a fiel
execução do c0ntrsto;
XV- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADÀ, desde que estejam devidamente
trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação. para a entrega materiall
XVI- Proporcionar todas as condições pâra que a Contratada possa executar o objeto de acordo com
as determinações do Contrato. do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Reftrêncial
XVU- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua prôposta;
XVHI- Prestar esclarecimentos que se fiaerem necessiirios à Contratada:
XIX- Notificar previamente à Contratada. quando da aplioação de penalidades;

XX- Aplicar àts) liçitante(s) vencedora (s) as sançÕes adrninistrativas previstas na legislação;

CLÁU§ULÂ NONA- DA§ P§NALID"4DE§
*) Pela inexecução total ou parcial deste instrumento. ô CONTRATÂNTE poderá, garantida a prdvia
def'esa" aplicar à CONTRATADA as seguintes sançÕcs" segundo a gravidade da Íblta cometida:
I- Advertência Escrita: quando se tratâr de infração leve. a juízo da fiscalizaçâo. no caso de
descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas neste contrâto ou, ainda, no caso de

outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTft,ÂTANTI, desde que não caiba a

aplicação de sanção mais grave;
II- Multas:
al 0,0§a/o (três centésimas por cento) por dia sobre o valor clo contrato perâ ü Êtrâsc) no fbrnecinrenÍo
dos produtos, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRÂTANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecuçâo total.
b) 0,0ó% (seis centésimos por cenÍo) por dia sobre o valor do fato oconido, pâra ocorrências de
Íitra§o§ em qualquer oulro prazo previsto n§§Íe instrumenlo. não abrangido pelas demais alíneas.
c) § % (einco pat csnlo) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condiçôes de habilitação e qualificaçâo exigidas no instrumento convocatório.
d', lÜ% (dez por cenío) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução
parcial do contrat<1.
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§STADO DO MARÀNHÃO
PREFEITURA MUNTCIPAL DE IMP§RATRIZ
sEcR§TAnIA MUNICIPAL DE EIUCÂÇÃO

fil- 2A% (vinle por cento) sobre o valor do contralo, nas hipótcses de recusa na assinatura do contrato.
rescisão contratual por inexecução do côntrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descurnprimento de obrigaçÕes contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias.

estflbelecids nâ inciso "1".

CLÁUSULA DÚCIMA- DA RESCISÃO DO CONTRATO
I- Rescisão contratuâl unilateral. nos casos enumerados nos incisos I a XII c XVll do artigo 78 da Lei
no 8.666/93;
Il- Rescisâo amigiivcl, por acordo entre as partes. reduzida a termo no procêsso da licitaçâo. desde

que haja conveniência para a Administração Pública;
III- Rescis&o Judieial. nüs termos da legislação;
IY- Suspensâo temporária de participar em licitação e impedimento de sontratar §om a

Administração, pelo prazo não superior a 0? (rJors) anos;
V- Declaração de inidoneidade para licitar ou côntratâr com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
psrante a própria autoridade que aplicou a sançâo, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administração pe los prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada

com base no inciso anteriCIr;
V[- lnclusão pelo municipio no Sistema lntegrado de Registro do CEI§/CNEP. "O Sistema Integrado
de Registro do CEIS/CNEP Íbi desenvolvido para publicar, no Portal da Transparência, os dados do

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas

Punidas (CNEP), atendàndo as determinaçÕes da Lei 12.8461?013 (l""ei Anticomrpção). O acesso ao

SÍstema ú permitido aos entes públicos, de todas as esferas &derativas (municipais, estaduais e

federais), de todos os poderes".

CLAÚSULÂ DÉCIMA PRIMEIRA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
I- O contrâto terá vigêncir de 06 (seis) meses, contados a pafiir do recebirnento da "ordem de

fornecimentr". Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acré*cimos e supressões de ati 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conlorme previsto no ertigo 65, § lo"

da Lei Federal n'8.666i93.

CLAÚ§I.TLA NÉCIMÂ §EGUNDA - ACRI,§CIMO§ OU §I"IPRE§§ÔES
I- O contrato vigorará por 06 (seis) meres a contar da assinatura da "ortkm de fornecimênto",
podendo ser prorogado por iguais e sucessivos períodos. aravés de termos aditivos, conforme
disposiçÕes do Art. 57 da Lei 8.666193 e suas alteraçÕes posteriores, com redação dada pela Lei no

9.648198. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de ate 25% (vinte e

cinco) do valor inicial atualizado do contreto, conforme previsto art.65 § lo, da Lei Federal no

8.6661e3.

CLA{ISULA DECIMA TERCf,tRÂ - §UBCONTRATAÇÃO
I- Não e permitida a suhcontratação total ou parcial parâ a execuçâo do contrato.

CLÁU§ULÂ DECIMA QUARTA - DA FT§CALIZAÇÀ0 Do C0NTRÂT0
I- A fiscalizaçâo e acompanhamento da execuçâo do contrato. na forma integral, será í'eita pelo
servidor D§NNER JO§§ COSTA REI§ e MATRICIILA: §1.592-2 e XnyU D§,BORA
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§STADO DO MARÀNHÃO
PREFEITURÀ MUNICIPAL D§ IMPf, RATRIZ
§ECR§TÂRIA MUNICIFAL D§ §DUCAÇÂO

FERREIRÂ DA SILVÀ e MATRICULÀ: 50.883-1, devidamente nomeados através de portaria e

outros representantes, especialmente designados. os fiscais anotar&m em registros próprios todas as

ocorrências, determinando o que lor necessário à regularizaçáa das faltas ou defeitos observados na

Itrrma do Artigo 67, da Le i no 8.666, de 2l.0ó.93;
II- As decisôes e providências que ultrapassarem ê competência do ser"-idor ou comissão de

recebimento deverão sdr a«Jotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas

conven ientes a Admin istração:
III- A Íiscalização de que trâta esta cláusula não exclui nem reduz a responsahilidade da

CON'I"RATADA pelos danos causados a CONTRÂTAN'|Ii ou a terceiros, resultantes de açâo ou

omissâo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostc,s:

IV- A atestação de confbrmidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela

fiscalização do contrato ou â outro servidor designado para esse fim'

cl,Âu§ut,À DtcIMA QUINTA- DCI r'ORO
I. Í:ica eleito o tbro da Comarca de lmperatriz/l\rÍ4, com renúncia expressa de qualquer outro.

por mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execuçâo deste

Contrato.
ajustado e contratado, é lavrado oH" [i. para Íirmeza e como pnrva de assim haver§m. entre si'

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teoÍ, que. depois <Ie

pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas

Educação

JORGE APARECIDO dc lm digitrl por

BoRGES:'I 1 6er 50080 frffilli!§i|ffi,,,
D{dor: 10?0.06.04 lôrl6:19 {3'00'

TMPACTÀ INDUSTRTA § COMRCIO LTI}A
JORGE APAR§CIDO BORGE§

Representante Legal
CONTRATADA

TE§

lido confbrme. e assina<Jo

ü4 de junho de 2020.

J

N'ME .-}rq*
cPF/tvÍF -to l- ton $ 6?1 -.1{

,(§ CpF/h,íF /t.ü, pq5f$a-4

' 
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ESTADO DO MÂRANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPNRÁTRIZ
SECRETARIA MI"INICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO
CONTRATOS N'2I4I2O?O _ SEMED

REFERÊNCIA:
pRocr§so ADM. DE DI§PENSÀ DE LTCTAÇÃO N" 0U.08.00.92212070 - SEMED.

CÜNTRATÜ NO}I4/?O2O - SEMED* ASSINÂDO [M Ü4YÜ6/2Ü]O

O Secretário Municipal de Educâçâo, o Sr. JO§É AI'{TÔNIO §ILVA
PEREIRÂ. brasileiro. casado, advogado. portador do RG n.u 338394945 SSPITvIA, e do CPF(MF)
n" 269.739.603-91, residEnte e domiciliado na Rua §ão Sebcsti§o, no 22-8, Jardim Lopes,

lrnperatriz-MA. doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e. do outro lado, a

empresâ III{PACTA INDU§TRIÂ E CCIMRCIO LTDA, CNPJ/1\4F n.n 21.285.657/0Ü01-l?,

estahelecida na Av. Governador Jones dos §antos Neves" Bairro: Muquicaba, CEP no ?9.215'002.

Ouarapari-ES, neste atü, reprssentada pelo. §r. JOtr§§ ÂPARECID0 BORGH§, portador da RG

n." 2lÇ97196 SSP/§P e do CPFIMF n.o 116.q15.008-01. atravês do Processo Administrativo n.u

t)2.08.00.922n020, decorrenle da dispensa tle licitação, TIPO MENOR PRLÇO GLOBAL,
conforme Objeto da Clâusula Primeira do Contrato n§ 214/2020-SEMED e a Lei 8.666/93 ê §ua§

aheraçÕes, injciar seus serviços de flcrrnecimenrn Ae ÁICOOI, nM Ê§L 70%r ES{ FRA§CO§'
DE §ÜÜ ML E GALÕ§§ DE 05 LITRO§ PARA O §,NT'RANTAM§NTO T}À FANDIMIÂ üE
COWr -r9 DANDO CONDIÇÕ§S ÀDEQUADA§ DE TRÂBALHO PARA CI§

PR0FIS§I0NAIS DÀ EDUCAÇÃO E DO§ ÀLUNO§ DA RED§ MUNICIPÀL DE EN§INO.

NTE

crENrE §M: *L!-/§6 /Jt4p
BORGtSr'l 169150CI80

1

Àrdlffid.íffi64.1§ J

&dd toros d ro ]0& 4"§- 4./r/

IMI'ACTÂ INT'I"I§TRIA T COMRCIO LTDA
JORG§ APÂRECIDO BORGES

Rspresentante l"egal
CONTRATADÁ
0 t/0t
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VALOR
TOTÂLUND QTD.

VALÜR
TJNTTÁRIOPRODUTO 1 DTSCRIMINAÇÃO1\Io

6.99
3.495.00ü.ü0

UND 500000I
Ár-cool §,M GEL
EMBÂLACEM: 500 ML

70v;,

UND I 0000

, -,f2' 34q.000,00
7

Ár-coor- ETiLICo líqutno 7avo,
EMBALAGEM:05 LITRO§

"/
--1

3.84.1.000,0i,TOTÂL
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rsÀb.14(iÍ$soi6d! a3riolltr'
rs ílrniliáÍ c 14"§% 6 *;-
culnra nlr funiliar.

Deesc t'rtll, 89,8§6 &t cÉ
rnçlr r adolcrcatcs tinhrn
algur gnu <L prencs{»corn
o pmfi€rdrio do cslabcleci
mcr8o, Con(Llo, 10.2% ó$
tÍsbsl hsdoes prcceca rúo
titrhsm Ixnhum h{o dc pürn-
rsÜo com o pupieÍdrio. cor
ds§a qu€ rcpexnta mabr
gru de crpor(b L crflore-
§!o mcrcÀüdl dt Ê&.

O rabolho inlmtil qropc-
cuÍrir mlran}curc x con-
çctrufrr cni dua* otividadcr:
pcdqlo dc lavoumr lenpo-.
rírir e peo{rü c ri4lo dc
qr«ü anímd5, grÉ (Er+ovümt
rcrpcctivatrcoc. 19.7ó I c
13,{ól cúnçu ç dohrocn-
r* de ttó 14 mor dc i&&.
Sornqdu, arnbar ro ativiü&s
toulizan 885% do t<rd dc
crirrçlr c rdnlcrcçucs tru-
pdr ror *tabcbcimnrü$
inttrtigdc pdo Ccnm Àg»-
pculb dr l0l?.

Osraütrr 5Íl.lrçto

Oe ,êrrdo com a lcgisla-

çf, brâíibíIr. o rrhlho in-
firrilé llru riolnçfo dor di-
rríÍoí fuÍ&m€rúü ! dü cÍiur-
çc c tdobsccucr à vid:. à

uddc â cdtraçtu. » kílru,
ao hzr, à ttrnuçlo pndisi-
<nal c àonüvência funilis.

!,fo pír.todu a fornrar de
nabalho infodl rüo poibi&s
pn criuq|* c xlolcr(tutgr
m nrnq dc I ó lrrlr dc íúr
& (Aí. f. irci5ô XXXllt dâ
Cusútuk&&(&ratú 1988).
A fuiua crccSo é a apcrdi.
agon pofissioul, pnni tido
a punir dor 14 aror.

l{ç ErrÜlls, o tnbalho rxr-
tuno, prigos ou inroluht c
a rüvidder qrr pa' rru nu-
nrrza or condiçôcs «n qu
rto €rcc&!ds csr?rgnctem
o plcm dcscnvdvimcnu l&i-
m, prioo@icq cognitivq s,
cialc mnlrbrcrbrçnr u ado
krcmtr r{o rcrmiur{ancn
It poitirla. pon pswr s6n
rroc& lSmrdridrlc.

O 8râril rrriÍicou cm

20(D, r CorvcoÍÃo lE2 dl
Gganização lnter*scional
do Trabalho (0IT). Com
iro, o prÍr arsumiu o com,
pmmirro dc rdotar mcdidrs
ímcdiltrr c circu.cr guc ar-
nnrrrn a preibiçio c a eli-
minlsõo düJ piorcs forms
dc uabrlho infantil em cui"
tcr de urgêwia,

?braa íoÍú- íla
tÕl.llrô llt.ltll

Enr cumpimcnto à Ccn.
çnslo. o Sruil llabcoo a
U$g rbr Piorcs Formü dr
Traballn ldontil (U!t TIP).
Ocnre tlas, desum'sc: o'u-

H:,*#*ffi#L*t
baüo rrdutil m orodrtr c

ij*::#,ffi;;ffi:
ho itíandlnolixo c omr o líro;
ccrploraç& *xud dc crian-

ças c adoluccntcr.

DrrlÍBr. ,ara .
.lhlrrçÍo úo

tlrlll§0 liÍiúi Ío
8r-ll

tlouvc rcd4lo tb trôalln
inturül m Erasil nu fltimu
ànr décodu, mro é impor
Emc &rlacu ryx re tret! dc
rynq ,ÉüI§ãs lflU ç qlÉ &in.
& tú mühôrr dc crianças r
dobscrrlcr crr sitüaçto dc
Eebolho (2,.t milhô(5).

A Educi'e*ivil* cdcan.
adu pollúrs fiUiesdceôr
caflo, :aÚde, prtrtçe rêciü1,
ellltum. cúpoÍrç( dü leeÍcsn,
punacmaprxrláoe em.
dirisio do rlbdho 'fifEt 'l c i
p«cç& rdderant uba.
l}ldo,(Ayoult tÍE?.túa)

coNYocirÇÃo DE EMTRE0ÀDO
ÀmpcrucESP. CEnÂirrcÀ S,IOPORO LÍOl,mxxr o
rriuúro Drgirulrtu Sihü (rlrúa. F,vra!üÍ úrCTPSOl0-5O5tr,
aÍ. ü.f,bt). M^ rmrur ôs l{lx&o N Fuo d. ?: LEr' sb
u dr *r d@itidr,. Rmfmc migo a8?. ulínm 1., ô Dqrctr
io"5 a!2 ôC.L.T

/ã1

&
ú:* Hr[a&nrrrg& t§s olffillu

-arf^r, wa !a @ac

jrúÍ, rEr rix1.h . lrltBt

i,*. rr, tl_!r1tr)! ! w tr,i bür.
lútti<[q úr$" \.U!eIrw((,,,rr,

ioi. {{r6.f 1'> Fi.*rrrarx$ (,0a:. r^9 rfr9E& , §*& }^Í vsr[.Hrr !;«ar ,Jbr ü & ,w] ü rrJ{!9à.r À.$::! i:l§,w !irrt! i n&ü,,$,:,s.i: ,:{ à,AÉ&í{&t}fr_r&r.:§í YB, Uai !À, s r.í.t ,. U* x *!1.J &..a Dra.rtü--wi1l q Íárts' n rr'*& rü r.*, \ irt: .tE I :-,,.!"rs, ; y,orl * .rlrir!rirketr..:F..ê.rixtu.+,, *,.. d-!*.,rà..rdre$ r r I tlr gr s@{Úavt &,ff.§ü.sdi,eq tlf.K /x-.r.hkr.rs.rr.Ú 6+a! + i!,,r;.x ú .v.

GercnwÍrr, - p.r {ur h{ .rdr yü ürlrrur{rt dr vÍrnr rnlr{rlr polr rrrndr?

!.Í, l!, {cr u\.n4h,
r...ureq.hiiW

pr§[|IH[gD
t .?, fiÍ*,la D a tf §al.,rrq & I r rr FiÀ

NoúloluJ0|ü.s.llt d.úúru&bqdür. E Eêo.rh mihrar anroo*.
Í;1. u.ty- 1oo r medo r mrrrrr.& u- úqi,l mi,À-r"úrdtiL;c.t;1iüfiEe Frfi l:.ÉlE ri rEôcrü E uir F{i{m 6 ds ütu Uô riroerçfo níu ú pc.ru coaryc crwr r&iliq q rtrro mr: dr crpoiçtut p{6gôur.ecIE. Oroiino.Íu. qu'c ,u1iu ruqdd.clttn& lrúrrr{umnittl oçrisà truiwrí ptmfr* gatiúiiú,rfo, i*oinnsdo.r*;umn CM o vlü rolnyivi Fs w Énrn tinrJo Íím ,lo c"qnir *'ü."- "Êhm ísE.Ewem pü.Eut l|udü mil p.[ qE E Fiprtra EB 201{,. cpúoe,ti l_hrU i crrn*- ú
Htr,ülrH Sffi I.§f .ü.llH gffi 

, ffi ,à,:,*# lfr *li #ff L",i:. ff Iâcle ff i6u t|o6 nkE @ l * dt uu EÉE l5 pt EB. 
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ta§ - Prefcito Municipal, CPI'n" 996,013.9?3-53 e Joinr de CÁmlu
Mendes Snarrr, CP§ u" 00{1.14ó.183-d6 - Proprietrlrio da §ALL1T
HO§PlT.dt,AR I;fDÁ - l\Í8. Feira Nova do Maranhâo, 2l de maro
de 2020. TLIGO RIBEII{O DÂ§TÀS - Prefeito lvlunicipal

PR§IIEITLrRA 1!1Un*ICIPAL DE I§ÍPERÀTRIZ - IvÍA

EXTRÀT0 0§ CONTRATô N" 173/2020-§EtVÍ§r. CONTR.A.
TTTNTE: PREITEiTUF.À MUNICIPÀL DE IMPERATRIZ. CONIRA-
TÂDA: LUIZ VIÀNA TRANSPORTES LTDA, PESSOAJURIDICA
de direito privado, inscrita no CNPI,MF sob o no 07.590.93(0001-
70. OBJETO: l.l, Constrrui objcto destc con$ato a ContrsÍâção dc
serviços de locaçÀo de vpículos âutomotores, sem motorista, cm ca-
niter permensnte, em regime mersalista, com quilomoragem liwc,
destinada ôo alffidimenlo daa dernaadas ds Secretaria Mun:icipal de
Educação - §ÊME», conformc condições, quantidades e exigôncias
estabelecÍdas no Edital c Termo de Rcferência e em conformidadc
com o Pregão Presencial n', 001i2019-CPL c seus anexos, que rnde-
psndente de tramcriçío intcgreü este insmlmelto para todos os fins
e rleitos lcgais, ü presÊntü cotrtrtito csiá consubstslriado na forms
de Lei n." 8,666, dc lt de junho de 1993 e suas âltereções. Vigên-
cia: 12 (doze ) mcses, a contar de I 1i05/2020. !âLOR CLOBAL: R§
447.989,76 (quatrücentos e qllârenu e sete mil, noveccntos e oilenta e

nove re&rs c seterlttr e seis ccntavos). Às despesas deconentes da con-
tratação correrão À conta dos scguintes recursos: 02.08.00, l2 0041
2 I I I 0000 - N{anstenção dês ÀÍiviriades e Projctos da §ecreiaria; No-
turçz;a; 3.3.90.39.0ü * Outros serviços de Terceiroe * Pasoa Jurldica;
Ficha: 5?8. FONTH: 0.1.01-001.00i - RECURSOS PRÓPRIOS DO
I\,tUNlClPtO. §ignutários: pelo Contratante, IOSÉ .{\TÔN]O SIL-
VA PEREIRÁ e pelo Contntado - LLrIS DÀNIEL GOUIÀRT VfÀNÂ.

EXTRATO DE CONTRATO M 2I4/2O2O.SEMED. CONTRA.
TÁ,NTE: ,,REI'EITURÂ MUNICIPÂL DE IMPERÂTRIZ. CON-
TRATADA: IMPÀCTA INDUSTRIÀ E COMRCiO LTDA, CNPJ/
lVÍF n." 21.285.657i0001-l?. OBIETO: Congtitui objeto desta Con-
rrârsçÀo âtrsvé§ de r)ISPENSA DE LICITAÇÁO, SOB PROCES-
SO ÀDMINISTRÂTIVO - N"02.08.00.868/2020 - SEMED, PARA
CONTRATÂÇÃO DE EMPRESÂ PÀR"À O FORNECIMEI.TTO DE
Ár"coor- Eltí ÇEL ?0%, EM rRÁscos DE 500 ML E cALôES
DE 05 I,ITROS PÀRÂ O EI\YR§}TTÀ\{ENTO DAPÀNDEMTÂ DE
covm-I9 DÂNDO CONDIÇô§S ÂDEQUADAS DE TRABA-
LÍ{O pÀRÀ OS PROFTSSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DOS ÂLU.
NOS DÀ R§.DÊ ML'I.üCIPAL DE ENSINO, rie forma par*ladu quc
indcpendentc dc tranxriçÀo integtam este instrumeno para todos os Íins
e elcitos legais. Vigôncia: 06 {seis) meses â conrâr de 0#0á,2020. VA-
LOR CL"CJI}ÂL: R$ 3.844.000,00 (r& mllhôes, oirocentos e qu{rsnu e
quâlxo mil reuis). As despilsss deronsntes da contrataçâo correrào À con-
tâ dil seguinte dotaçâo oqamentriria: 02 08 00 12 361 0043 2132 00,00
MANUTTNÇÀO E DESENVOLVIMEI{TO DA ESCOLÀ; NATUTI:ZA:

3.3.90.30.00 Muerisl De Coruiumo; Fonre dos Refltrsos: RECURSOS
DO TE§OURO MUNICIPAL - MDE; Fichas; 596; 0Z Oit 00 t2 365
0l19 21.)7 0000 MÂNUTHNÇÃO E DESENVOLVIMÉNTO DAS
CRECHIi§; Nâturcuâ: 3.3.90.30.00 Material De Consumo; Íronte dos
Recrusos: RECUÊ.SOS DO T§SO1JRO MUMCIPAL - MD§; Fichas:
ó21. Signutários: pglo Contrârânte, JOSÉANTúMO SILVA PEREIRA
e pelo Contratado - JORCE APARECIDO BORGES.

PRITIIEITU'TIÂ MUNICTTALDE MONTNS ÀTTOS - }IA

EXTRÂTO DIi CONTF-{TO: N" t 522020; - }r{ODÂLIDÀDIi: Dispen-
sa de licitação n'0182020; CONTfu{IANTE: Municipio de Monres
AltosMA, CNPJ. 0ó.?59. I 04i00ü l -60; CONTRATÂDA. COsTRA-
lÂDÂ: PONTO EL§TPJCO LTDA, CNpJ.;N" 07.538.?0t10001-10.
OIIJ§TO: Âquisiç§o de lr{arensjs Elétricos destinados a Manutenção
da llumintçtro Públics, no municÍpio dc Monres Ahos.MÂ; BA§E
LEGAL: Ânigo }.1, lnciso Il, da Lei Federal n" 8,666/93; DATÂ
DÁ À§Sri{ÂTURÁ DO CONTRÀTO: 25i05t2020; VICÊNCIA:

D,O. PUBLICÁÇÔES DE T§RCf,IRO§ ( QUÀRTÂ-FE1II {, l0 - JUNHO - 1020

tl i t7/v{r2(:,; DoTÁÇÂo oRÇÀMEhITARIA: 25.??5.ü50ú,2030;
vÀLÕR TOTÀL: RS 1?.350,00; FONTE DE RECUR§ür T§§OU-
RO MUNICÍPÀI. Montcs Àltos*MÁ, 30 dc Maio de 2020. Àjuricabo
Souss de Abreu- hríeito Municipal

coNvocAÇÔEs

OQUÀTORJAL ENERGTÀ §,A.
COMPANHIAÂBERTÁ

cNPJ N." 03.220.438/000r-73
NrRE 213000093&8

cÓDlco cvM N.u o2oor-o

EDITÂL DE CO}\rVOCAÇÃO.ASSETSLEIÀ §ERÂL ORDINÁRLA
E EXTRAORDINÀRIÀA §ER RE.ALIZADA EM 8 DE JULHO DE,
1020.11QU,\TORIÂL ENERCIA S.A. f'Cornpanhia'), vem pela p:umrtc,
nos term(x do art. t24 dslâi 6áM11976 (Lei dâs S.Â.") e dos ans.
3o a 5o da lnsrução CVIÍ 481,2009 ('ICVM 481/2009"), csnvosar a
Âss{:mbleia Ccral Cxdinária e Exraordinária ('Asscmbleia'), a scr
realizada, cm píiÍneire convocação, no dia 8 dejulhr: dc 2020, às 10:00
horas, de mrneirâ excl§ivarne[Íe digital, para examinar, discutil c votar
r ruspeito rla seguinre ordem do diar Em Assembleia Geral Ordinâria:
{i) exame, discussão e votação das demonstrações linanceiras da
Companhia, do parccer dos auditores iodependentes e do parccer do
Conselho [riscal da Companhra relativos ao exercício rocial encerra-
do cm 3l dc deecmb,ro dc 2019; (ii) deliberaçâo sobre a dcstinação
do lucro liquido do eÍeÍcícío social encerrado em 3l de dezembro
de 2019; (iii) fixaçõo da remuneração global anud dos adÍninistrâ-
dorcs pars o exsÍcíçio de 2020; (iv) deliberoção acerca da instalaçào
,l firnçiúüâmento do Conselho Fiscal da Compadria pârâ o cxercÍcio
social de 2020t (vi ôxação da remuneração global aoual do Conse-
lho Fiscal para o exerclcio de2020; (vi) eleição dos mernbros efeti-
vos e suplentcs do Couselho Fiscsl dâ Companlúa; Erl Assembleis
Cirral lixtruordinária: (vii) alteração do art. 6o do Êstatulo §ocial da
Companhia, para reüetir os âumentos do capital social àpÍovudos
pelo Consolho de ÀdministraÇão da Companhia denuo do limite do
capittl autorizado; (viii) proposra da administração pura êumsntír
do limite máximo da Rescrva para InvesÍimento e Expansôo, §om â
consequcnte altcragão do artigo 26, parágrafo 4o, do Estatuto §r:cial;
(íx) consolidação do Esratuto Social da Compaúia; e (x) autorizaçlo
dos adminrstradores da Compmhia para a pútica de todos os atos
necessários pura cfetivar as deliberaçôes aprovadas ua Assembleiu.
Pnra participagEo na Assembleia, o acionista deverâ sol icitar o cpdos-
tro pers o DepúÍtâmeüto de Relações çom lnvçstidores da Compa-
nhia, o qual deverú »çr improterivelmeote rscrbido pela Comparüia
ol* o dir 6 rlc julho de 20?0, por rneio do endereço eh:trônico riílij
equatorialencrgia.com.br ("Cadasro"). A solicitaçSo de Cadastro ne-
cessariamente dcvení (i) conter a ideati§ctçâo do acionisra e, se lor
o caso, de scu repressnlâ.nte legal qus comprueceni à Assemtrleia, in-
cluindo seus nomcs complctos e seus CPF ou CNPJ, conÍbffie s ceso,
e tslefone e endercço do e-naJl do solisitante, c (ii) scr acompenhod§
dos documenlos necessários para perticipação na Asscmblcia, confor.
me descriros a seguír. \'alidadâ a sua condiçào e a regularidade dos
documcntos pela Companhia após o Cadastro, o acionjsta rc(?ber$,
&ÍÉ 24 (vintc e qrrâtro) horas antes da Assembleia, as instruçôes prra
acesso âo sisrema eletrônico psra paíicipâção na ÀssemblcÍa. Caso
o acionisla nÃo receba as i.nsür.rçõàs dc icciso com aré 24 horss de
untecedêncin do horário de início da Àssembleia, dcvcni Entrar en:
cootsto com o Departamento de Relações com Investidores, por meio
do e-mail ri@equarorialenergia.com.br, com âtê 2 horas de $nÍecc-
dêncil clo horÉrio dc início daAssembleia, para que seju prestado o
suponc ncccssário. Nâo poderão participar da Aisemblcia os acio-
nistas quc não etbtuarem o Cadasro e/ou úo ürformareu: I ausência
do rccebimcnto das insbuçôes de acesso à Assembteia na lbrma e
prrz"os prcvistos acima. Nos termos do art, 126 da Lei das S.A., para
panicipar ria Assembleia, os aciodstas ou seus rcDresentlntes dàve.
rào aprcscntar junt0mente com a solicitaçâo no Cudastro, ulém rJu
digitalização do documento dc identidadc e da dos atos socictários
que.Çomproystrt a.represeotrçâo legal, via digiulizada dos seguin-
tes documentos: ta) comprovanre expedido pei-a insrituição Íinaicei-
ra prestadora dos servtços de escriruração das açôes da Contpanhia
c.onl no Tâ.rgno: I (cilco) dias de antecedêacia da data da realizaçâo
da Âssembleia; (t) do insmrmento de ou:orga de poderes de rcpre-
sentoçÀo;r (c) relativamcnte aos acionislas p-anicifantes da custôdja
§nglvel ,tt açÍs nominatir-os, o extrato codtendo'a rcspectivâ pârrí.
cipação acionária, emitído pelo órgào competente com, no ml*irno,
5 (clnco) dras dc antecedência da dara da rcalização da Âssemblcja.
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Burlticug!/M^. Viténch: O prâlo de vltêncio do pre8nte t.rmo rdtrlrc p.ss a rer de Og
(oko) mcses cqotador à pônrr oa dots de run asrinôtuÍa, com prârg de erecuçâo inl.iaodo
em 30 de Abrll de 2020 e termtm sm X0 oe Derefib.q de 2020. Acrérdito dê prâro
contratlal, por nal§ 08 (ollo) me'e. e wlqr aorregpôndendo o válor Slobal de R§
865.35,,12 (oitoc"ntos. §ÊÍ.entr ! (h@ mil, tErento§ ! linquantá I trêiteai: c dore
cÊntavos). Âêer5os: 02 06 00 S€CRÍAÂ|Â MU|{C,PAL 0E OBiAS I UiSA.fitSr,rO 04 lrz
AOMTNTínÀçiO GttÂL O. 122 OOO2 PÂOGRAMA D€ ApOtO ADMI{SIRAÍIVO 04 122
0002 2013 0000 MANUr E ruNc. DA SICRETAR|A DE OBXA5 t URBÂNI5MO {158) 3 3 90
39-0O,-Or.JÍROs $ÂV|çOS DÉ r€RCfl8OS.PESSOÀ 

'URÍ0ICÂ.NV 
Ol.OO.tmOdXni-0Or/Rs

939.40!,!0,. Ê.5e Lqgrl, Lei íêde.êl nr 8.666, de ?1 de runho de 1993, (om rlteriçôcs
port€rloÍer, Foroi Camtre de Eudtiçup! . MA. A5slnrtuÍií ,allron Sgãrti Têireii.a .
OfiDÉNÁOOn DE DÉSPÉSA; Frsncisço Aúlano perÊirc de Almelda - AtMglOA UMPEZÁ É
LOCAÇOEs ITOA 30 d. Abril dê 2010, Borldcupu . M , ,.itroo Soües leireiÍa -
OROE}IADOR DE OESPE5A.

Ávlso DE uctÍaçÀo
PIECÀO tSEStNCtAt sRp Ne l0/20t0

. 
^ 

píeíeltuÍ! Munlcipal d6 8u.tti(upu/ MA, atíavâs dà CpL lorna púbrico p.ra
çonhtrrmento dos lntê-.€Jl8do5, que fará íêôltraí, wb a eg,de da te, nr i0.520/d2 B
subsld,rôdàmente as dirporlçÕer da ki 8.556/93 B ruaa ãlt!ísçócs pertêriorcs o
REÀGÊNDAMENTO da sesslo do Pmglo PesenctBt sRp OtO/2020. que tem po, objeto a
Foím.ção de reglstro de preçc pit3 ÍJtlE e flentult contirtaçlo de emprcsa
erpeciãlizadà êm íorns.lmento ds prcdutor d€ ganlll€çào. fim de atende, ô5
ne.ssidtdês do Munlcípio de Buriricupu. MÀ que worrsria n9 diê 19 de mrio dc 2020,
àJ 09h00min, pôra o di! 23 dê.unho dê 2020 âs 15h0omtn, S.la dê terús dt Comtsslo
de UciHçõs lmli!ôds nr Ruô Sâo Ralmundo, n! 01, Centío, Buriticupu - MA, §ndo
presldida pelo PÍc8@kg desta Prereiturn Munldpal, O lditôl e seur anexos encontramre
drrponlvels no prédlo ondE íuncron8 a Comlsãg peímaneíte de Llc,taíão, ffde podeíào
seí aonsuhàdos ErrlultioÊnt€ ou adqu,rido! medlente o recolhrmento'da lmoonáncie de
R5 5O,0ô ldnquêilà @ii) fêho erdusivadeírê ât.avér dc docmênto de 

^rBdnçãoMunlcirrl {041,,11, Rua 5ão n.lm!ftdo, ne Ot Crnrro, Buíttkupu - MA s demais lnlormaçáô§
no têieíone (98) 98108-1987 ou ro r,mait .plblritt.upuio15@tmail com. Buriticl;u -

Êm, 5 de isnho de 2020
íABIANO DT JESUS BARBOSA TERREIM

Preteirg

PREFEIÍURA MUNICIPÀL DE CAXIAS

Ávtso or llcrÍÀÇto
PBIGÂO ErErsôNtCO ti! l9l2020

licil.çâo Cên Âmpl. Co6corr§n(ia. Cotê ReJeryad. e tteni Exclurivo Fêra Mt/Epp). Orgào
Rüliridor: Comlrsão CêntÍôl de Uc;r.çao 8^SE LTGAL: tel nr 10.510102, Oefrero tedeÍat
ne 10,024/2019, De€reta Munlclrat.e 160/:7, Lei ne 121/06, Lli 1a7l11. De(rero tederal
nr 8.5]8/15,oecrcto Êedchl nc 2.892/13 r ElteraçOls a subsldlaítamenre nq que couber
os dlspoiiçüe, da l€i nr 6.666/93 e ruàs attcr.çõe5. TtpO. MENOn pRECci. OBIEÍO:
Foín.çâo dê Rettstro de PrsçoÍ p3ra furuír.quidaão de íqrgà dr Gás ttó domé*l@
(GLP - tá! I quefEho do pêtrólêo), y.iith.mc de Boriiâo p.l3 k ã oe qr,nt.o p45 u, ilr.
slendeí as ne?sríd.d€s dà Rede Muntcipôl de Saúd€ oo Munl-dplo (rê C.rlas-MÂ. õilôÃOSOtlClTAN*ú: secrclsrtô Municipat d. Sajde. ICCAVSITEI
yl{!_ pgrrl§lpmpprpublids.com. bí. O^1 At zU ú ltolo. NoRÁRtOr o8h:Oomin iorIohORAS). EDI'IAti O Eólul €!rá disponib,fltado, nô in!elra, no cndereço etetrdnrco:
lM,poítà-ldê@mpÊtpubllc.s.@m,br, e t0mbém pgdeíào kr l,do, c/ou obtidos no prájto
da Comistáo Cêntral de Licltação, lltuadg prôçr Gonçâlrcs Dias, S/N, Cen!Ío. Caxiô5-Ma
lAô(l8o- Fótum DeÍqmb.íg.dor Anur Almed. Llm.l, nd horárto das OShdlfrrn {oito hoír5)
às 13h(»mln ttrcre horil).

o,nfiliü,r5^licillbofi ililinoo
preridcÃtr dõ Cgml$ão Centíal d€ úcjtôção

PREFEITURA MUNICIPAT DE CENTBO DO GUILHERME

ãÍÍfiÀÍo Da coNrfiÁÍo

E.Xtírta de Csrtrato: ne 001.017/20IO. Oirpênr. de uciuç!o nr OOI/ZO2O. panesi
Prelc{E Murlcip?l de Cênr.o dg Gurlherme c M.d[otp DÍlriburdoD de MediçamantosHorprb,ar.s. Objeto:.qukrçlo de motériar e eqúpofientos d. píotêção indMdual par. aetec!çto de ôçóe§ rocio6ssbt!õdâli s ojrruurri:ó ur rccc Oeúio jiituaç!q fmcrdenctatcovrD-t9. coníorme, proposra ap.esenrada pira rctrnlraoÀ. ]óúÊ-ói ntcurso,FMaS/FuN0O. VALOR: i5 16.604,ú (Dcresp;i -ir e se,sceÀtos ã ôraiió *J!j, pxrZO OetNrnrsa conÍorme Ordem de ForôêctmÊnto. MODÀ|-IDÀDÍ: DtSptNSA DE UCTTAçÁO
FUNoAMTNTO I.IGAL, t êt Fôdêrât nc :.É66/93, d. LLto'lgi trr.'2i,1i ã ,,ia ,tt"r"çi;"s.slcruÀrÁntos: Ràtmunda o;mtana percrra, seireúiid úuni.iiir ói Àirr-tr*ü sorrnr e
TÍabarho a, r\,tEDHosp 0tsrfi,BUrDo[À DE MrDrcÂMENTos;óipriÀ;lrií poi'i.. r,",.r,
Sinto! di Sllvrka, CpF Nr 791.711.503-8,2 TR^NsCÂtçÃo: ron*atoi.-UíÀ irópr;o do
MunlcípÍo. Centro do Guilherma , MÁ, 03 de Junho a'e ZOZO. 

-- '- - *"- '

avEo ot DtspEflSÀ D€ UCTTAçÁO ilr 3/to2o

. hos teÍmot dg Parêcer êuglrâdo pelô pro(síadoÍl! juadrcs e documentosônexadoi ô-o pRocEsso AoMtNlsTFrT|vd 017/id2o, nartrícó'r c-oiiiüiÁo-oe-otspetsr
DE L,crraÇÃo ne oc3/zozo, no. t",,o, oa r.eiiia;?;l;;àÀú)ô;;;iioilij on. zq, r,c 

- 
ras at:ençócs, d. empmsa M€DHosp Dirrirguroõü' li-iÉ'oiârrarruros

I-o-ll,irl*l!s-1""'-","!yll!!" + mrréaas e equrpamniõiÃ, p,àt.ii" úiiõ.r p.,u 
"execuçao oe.çó.t socroasiiÊncteiÍ ê Grt.uturação da rede devjdo à rifuaçio deEmcr8êôcia covlD-lg, peto orÊço henset o. rS rslaoc,ó [fjüri"ii ãi. 

" 
ju',*.n,o, 

oQurtro realsl. cumpra.se o dispósto d. L.Í Fed€õt rii.;e]Àilii-i".i;ria úirnrapal ooCêntro do Guilheme. M^,

*iür, li,Í"Jii,lll*t iS' *
Sêcretlrlo Munl(lp.l D€ Asstrtâncla Sociol E Trabàlho

PREFEITUNA MUNICIPAL DE COLINAS

AV|SO oE UCrAçÀO
P8€GÃO ILErRôNICO N! 1/20t0 . Cpr

P.qcesso N" 310/2020/SIMÊ0. UÀ§6:980767, Obleto: neglstío de p.eço, pôrà,uturae evEntual conríatação de Fpresâ para ÍornccimÉnto a.-Iq"rp"_"íi"r'au í*orrlrraa
:_:1IurIõ escotareÍ. cFtTÉRro oE JULGÂMÉIToi uuno, iriJço poilt"á.'olu ol
^8tRÍuRÀi 

26/o612020 à5 09h0omio, horáÍto dÉ en;írt.lbil-r;;.t ;; Reari:açàqslõr/comp,àrnet ^ www.omprasnçt.gw.ur. roitii c o-emaii *Í;;;;çô., d'tsponirei,em M.colioa§.ma,gov.br e ww,smpÍà$el.toy,br. lnfoímrç0€, idlcioÀalr ser:opÍ.§t8das peld CPI- toc.ttrôda, na priçr Oioi Ci*rri", 
";'iôU,-ãuir.o C"r*o.

1"]]l"r/y1_": horárie 6j s65sor,n à§ l2htomrô dê retund.. ,ú._rii.l p"ro, u.m-a'r§ pre3-ao.praÍ.lturtde@ltnàs@8màtl.com e/ou cpÍc-ollnarg6mati.com 
-'ou 

peicrereÍone {99} 3552.16?6.

Collôa,r E de lqnho de 2020.
Marlâ do sftorro goôo Toírei.

Secretá.io Msnicipôi de fducalro

PREIEITURÁ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

EXTIÀÍO DI CO|JTRâTg ltt :1al2020.SEME§

Coí!Dtànte: Pfeíeftun Munlcrpnl da ImplGtrlr. Conúàtada: lfipact? lndustrln e Crmrcto
ttda, CNPJ/Mf n.r 2t.2E5 657,/0001-r2. CEJffOi Conílt!t ob,olo de$o ConrÍatâção ltravés
d€ DrspÊNsA Dt ilcrTAÇÃo, soê pRocEsso ADMtritÍR.AÍvo - í\.0208.00.á6sl2ozo -
SEMEO, PÀRA COMTRATÁÇÀO OE EMPRESA PARA O rOÀNECÍMINTO O€ ÁLCOOT EM Gtt
7OX, EM FRASCO' OE 

'@ 
ML E 6ÁTÔE§ DS 05 LITBOS PARÂ O ENrÀENTAM€lfrO Dâ

PANDEMTA 0t COVIO-r9 9ANoO COíDtçotS ADEOUAOAS Ot TRAàArlro pARÁ otpÉoFrS9roNAjS 0À €DUCÂçjO E DOS ÂLUNOS O REoÊ MUN|CIpAL DE Í.NStNq de forma
pnrcelôd., que lndependenta de r.nicrlçãa Íntegrâm este io§!rumenlo pAra lodqs O, finr
e .í.itôs letôii. Ví8êEii: 06 (ci§) msêr a çentir de Ul6/2020. VAIOÀ 6tO0At R9
3.844-000,00 (üêt mtlhõe3, oltocent$ a qqar€nt. e qu.tro mil reais). Ar derpesai
deçoíÍeotes da cgntrôioção coÍprao à contâ da slgulnto dotnçâo orçameótárla: OZ 0g 00
12 361 0O{3 2132 oom MANUÍENçÃO E O€StúVOtVtMttíIO DÁ ISCO|A; Narureza;
3.3.90.30.00 Mtterlal 0e Caosumo; Íona da, RccuEos: RECURSO§ DO T(5OURO

!lil!l9llal.".l4q!; fichai;5e6;02 08 00 lt ,55 01!.r 2137 0o(ro MAIUTENçÁO E
oÊSENVOLVIMENÍO DÁS CnÉCHg§; Nirurera:3.X.90.30.00 Màteri.l Dü CoNUmi tonie dos
Recürior. RÊCunsO§ q9 ttsquno MIJNIctpAL - MoE; flcha§: 621. St8n3rário5: pelo
Controtante, JOSE ÁNIONIO SILVA pEBtlRÀ e pclo Coôrrôtado JORGT APÀREC|OO
B0Ê6E5.

ÍxÍ(Áro Dt coMÍRÂÍo ír l7al201G$Mro

Contr.tânte: Prefeitua Munlciptl de lmperâtrt. Conlratadàj Luit Vlana Trsnspone! !tdâ,
Pessoa JurÍdlçô d€ djf€ito privôdo, inscdtã no CNpl/MÍ sob o nr 07.s90.93{/o@r"70.
OBIETO. 1 L Consrhul obleto dste contrêto 0 Cgntct!ção de rlMçor de locaçáo de
vaicurot ôutomotoÍes, sem molo.ittô, em €êÍáteí pemamôte. em regime scnsôltJta, 6h
q!ilqmet.agem líer€, desrinada so arsndlmento daj demandas dâ seiretaíta Municidal de
Éduí0ção " S€MÊo, coníome andlÇões, quanüdedss e exttânçki €rtabelê{ldâs no Editâl
e lermg de Rererânclô r rm coníormldade cor o Pregão prerençiãl nr. 003/:0l9.Cpl i
seús aneroi, que indapêndêntê de t.anÍrição IntegraÀ csre lnsrumento pj,a todos or
fins e eleltos lrgâli. O píesnle ontGtg eriá consu-bstenc,cdo no Íoímâ dô Ler n.r 8.666,
de 21 de ,unho dâ t993 € ruls alicrôçôes. Vi8ên(iat 12 (dorel merês, r contar de
7r/O5l2o7}. vÂl"OR GLOBALr RS 4479à9,?6 (q!.lrqEnto; e quarentj e sere mjt,
fiÕvecsntor e oiteôta e rcve Íeêlt e rgeitt ? sei, çenlavosl. As derpsãs decoríenles dâ
contratôçâo correrlo à 6ortâ dôr reglinter re(uÍroÍ: 02,09.00. Xi 0041 ZflB 00ô0 ,
Manulêíção das ÀtMdsd€r ê Píojotos dâ Secretírit; Narureza:3,3.90.39,(S - Outros
seryrlqs d. T0rceircr.- Pe5soa Jurldici; Êirhd:578. FONÍÉ:0,1,01{01,001 " R€CURSú§
pROPRTOS 0O MUNrClptO. Srgnôrârjor: gclo Contratrnle, JOSÉ ANTôN|O !t!VÀ pERÊtnÀ §
pelo Conr"atado . LUIS oÂtlEL GOULART V|ANÂ.

PREFEITURA MUNICIPAL OE JOÂO LISBOA

EXÍRÁIO§ 0E D|§PENSAS OE ilOrÀçÂO

Ertsdo do Môranhão Preíettuí. Mun,ctpal dê Joto Usboô - MÀ ÊXyÀ^TO 0[ otspEtisÀ UE
LICIIAçáO Nr 032/2020 A SÉceráils Munjclprl de S.údo de Joãô Lijbo! MÀ, no uso d€
suô! at.ibulçõ6 letals, ! de ô@rdo com o que det.m,n. o Anigo 26 oa Lel Éedeía
8.666/93, com Íutr theÍaçôe5 p6terto.6 s a(uâlizôdà peta Ler nt a.618/99, ír! oublier
o píesente exíato o8jEÍo. ÀQUtÍÇÃo Dt TEsIEs tMUNocRoMAToGÀÁFtCo RÁptDO
PAnA OÊÍEÂM|NÂçÃO OUAJÍATiVA 0E ÀNTICORPO§ t§M E tcG pABÀ O VíRUS COVID-i9
EM_aMOSTXÀ5,DE SANGUE TOrAÇ SORO OU pt"ÂsMA pARÁ AUXtUAf, ÀS Açoi§ Éy!1%! 

-D-E 
c,oj.Ir!g!r E PREVENçÃo NO MUNTCÍ?|O DE JOÁo UsBOA' (MÂ).

CONIRATÀDO: OIMTNSÃO D'STRIEUIOORA DE MEDICÁMENrOS ÉI8ETI. VÀTOÊ' ú
!91!11119 -!1,q,ry!.00 lffisenta e qustro mrl realsl. vlcEhcla: so lroveru; oúr
TUNDAMENTÁçIO tÍGÂr Âfl. 24, tnc. tV da ter 8.666/91 de t1.06.1993, e Art. 4r da Letoe 13.97§12020. Joío Lribo. {MA), U dê màio de 2020. WttKA GABRTÉILI 0E
,ÁSCO|iCELOS SOUSÀ. S.rretáÍl. Muf,{cipãl de Saúd..

Eí3do do Ma'anhão p/.íêitura Munictpat dÉ Joro Uibs. MÂ EXIÊÂÍO Dt DtSpÊNsA OE
LICITAçáO NÍ 033/2020 A Strícrárra Municipal de Saúdê dÊ Joâo Lisboa MÀ, no uso de
tuês rtírbuíçôGr letà,s, e ds acordo com e que dÊtEím,nB o Ani8o 26 da Lel Feder3l
8.666,/91, com sua! alterâçõer poÍterioí$ q etuêhrâda plia Lê. nr õ.648/9g, tsr pubtrB.
9_ p!!!9Tk ertrãro: OBJíTO: ÀqUtSlç.ÃO EMÉ,iGÉNCLet Or uÁSCltiX DE IECTOO
REUTÍUZ,AVÊ| Í AVENTA|S DESOARTÁVís. pARÂ AUXtLtAn A5 AçoE§ E MÉ010a§ 0€
ç91I lq! q _i e-lEv!!i*o Do Novo coBoNAvÍRUs (covÍ0,1 st No' M ú rictCiõ- oe jolõ
r,s8oÀ (MÁl CoNTRATADO: CTNTRO SoCtAt PSOJ8TO MÃ05 ÁM|GÀS OE JOÃO LI58OA .
Ca§pROMÂ- VÀtOR DO CONÍÀAÍO: R9 42.000,00 {qlrrenÍr o dqi5 mil rerút. útõlÀõr,r-: iO
inovenral di!!. I'Jl'pl!{§{r1ç{o,rrc^t"r Af.24, t;c, ry dô Lei s,666/9jãâ iroo.rgsa. 

"Â't. .e da Lcr ns 13.979/2020. JoIo Llrboã {MÀ). 0a de mito de 20i0. WIXÀ GÁBRlÉi,.t
DÉ VASCONCEIOS SOUSÀ - Secretá.ia Munlatpôl !e Sôúde.

!.sl"s!.o-gq y?'!llig lrefetrur. Munrctpàt de João Lt.boa . MA IXÍÂATO 0[ DISpENSA 0s
UCIrAçâO Nc 01412020 A Sêcctárla Muntcipat de Saúde de roão ü3boa MA, tro ú5o.ie
5u-as-atíburçó6 lcgaii ! de acordo (om o que deÍem{Âi o anigà 26 oa-L"t red"rat
õ.ooo/y5, com tuai atteraçôe§ porteítoíei € atuahada pela Lli r0 9.649/9g, íar publrçar
9. pÍer:!E_ ênrato: O8J€TO: ÀqutSrÉ0 EMEncENCtÂt" OO ueOtC.nVttiO iónOeUlrul
H\,t.vrRTUDÉ DA pAÍ.tDEMtA DO \OVO CORONAVÍRUS (COVTD-I9) CONTUiÀOO: UrlPHARMÁ LIDÀ VATOR 0o CoNTRAÍo, RS 75.000,00 (retcnra e cinct,rr,*ilj. úõiltin
90.(noventôl dhs. rurDAMÊHTAçÃo LEGAL An. i+, in.. rv aa rei CieClgj oã'ir.oo.rgsg.eÁn. 4! d0 Lei n! 13.979/1020. loão Lisbo. (MAl,08 oe maio re :OjO. úliXl õaSntetLi
0E VASCoi{C€LOS SOLJ§A - Sê@táriô Muniriôat áe Sêúdc.

€s{àoo do M.nnhâo píefeitura Muoictpal de.loão Usboô {MA} OfipÁÍO De O|SpENSA 0EuctraçÃo N! o3s/2020 
^ 

sec.srártr üunicipai dÊ i;úij;';; j"ã" Li;;"-üÃ i,o ,* ouJ6-ôrrlbuiçõ$ le8ah, a óe .@Ído com o qu. d6emt;t J entãii Oi're, reae,af
õ.§bb/gj, cor tua. attêrôçÕÉi porreÍlors e .tuêIrrdr pela Lci n! 5 64g19g. fs. pJb,;(âr
g l.:.fglrg enÍàto: oB.,Eroj aau,srilo,]El{ElGINC|AI ór rqu,p,â,tutiMrõióEinóiiçxô
TNDTVIDUAL (€prt pAHÂ AUxtLtaR Às ÂcoÊs-E MEotDÁS * corrriôii iónr-vÉlúõ-rjõNovo-.coRoNAvíRUs lcovro-ts) Ho' iô-sPrrr- üürvrctpÁi »i-jàto üirüa oref,côi,lrRÁTADo. EcosfiÂsMtr sÃo nJts t,§ÉLr. vÂron ôó io^riciiôi c!-âo.o:r,:o
{qurtocentor e quôÍ6otô e sEIi mit, vtnta e o;ro mii u 

",ni" 
oniu"irt. úeitCH. gO

liovenro1 d,êe. rJrÍoAMrNÍÂçÀo LEbaL: Á,r. 24, rn,.Í a"'L"i e.ãtá)gJíá zi'to.rss:, uan. 4e da Loj ne 13.979/2020. ,oto Ltrb€ {LlÀ), 15 de .alà oà iõão-.-wi-rô i,asn,:*gôa VA9COi{CILOS sOuSÂ " SefttáÍt, Muniijpâl'dê Saúde 
- - --

;iiltdili:qlitió"rl:'.L*il.lfi ih:r,x,,'"0,,,..,r*:,HH.",ii''j",1:â?:
süêr-atrrbulçôes tetars, e dé ôcordo çom o qu€ det€r.tnà g Anjpo 26 da Ls, tedêrôl8.666/e3, 

.co6 suô5 lnmçÕes posêíio,e , e ,jaliiii l;f; ür-;'r' §-eaiisi: Ài puur,_,o eÍesenre eÍrrato: OBJrro, AeutslçÂO EMER6tNêtAt. or ràúiiÁúiriiôs pe,rrÂ
rNsrÂLÀçÃo r FUNctoN^MÊNTo oe oz íoún;i úrrioÁoú ieu,iruii,rirüG'iiàiosorra,Mrrirc,pAt 0r roÃo rrssoÂ tMÁ), €M iÂzÁó DA'pÀnoirúü iü-Hõvõcoã<inãriiii(covto-t91. coNrnÂrÀDo: cpx cdi.trncrg r $Âvrçor itÀrii, úioÀ-rjõ c-o"r.ri:nerc. nS228.{00,m {duzcnr6 ê vlntê . otro m,r equatrxenüi rüiii. ürôiiiiÀig:o i"""*"uf **FUNoAM[r,rrAÇÃo L!GÀL: An. zl, rnc. iv oa re: s 6aa/e-t;; ir.oe.iiüi,-",i-i..+ o, i"rnr 13.979/'2020. roão Lrsboà rmar 21 6ç;;í;';;'io;ô.-\üíiÍ'ciii,our orVÁSCONCEIOS 5Ou5Â . Secrêráro Minrcrpat oe Saúde.

# 6nú &:!dÀo pd. rd vr.,k ü e
htpJfu h !d brl.d.n?dd.d..\h{ prb ó(iro 05SIMril óoc{rcnb ó$h& !:ijulhdtr

a!. rr$!, a inâentrrúÊ
.oh{er. Mr 

^v 
l.M,a !. ?./S/r@t, lcp

d. Cb*, eúb,ur lWro rCt O,- 
§



PE CO}ITA§

RECTBO DE ENTREGA DAS TNFORMAçÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA

NoTCE:174818

ENTE FEDERATIVO: lmperatriz

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IMPERATRIZ

PROCESSO: 02.08.00 ..922 1 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

CONTRATO:214 I 2020

CONTRATADO: IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI

CN PJ CONTRATADO: 212856570001 1 2

DATA ASSI NATU RA: 04107 12020

VALOR: R$ 3.844.000,000000

Recibo emitido em 24 de Junho de 2020 ás 09:1 4:08 com o número 1 593000848861

São Luis, 26 de Junho de 2020

Tribunal de Contas do Estado do Maranháo
Av. Carlos Cunha, s/n Jaracati - São LuÍs(MA) - CEP 65076-820 TeleÍone: (98) 20166000



Nô dâ contrâto / ânô

Data Assinâture

Vâl0r

NOTCE UNIDADE

SACO P
Sistema de Acompanhamento Eletrôníco
de Crrntr*tação Públíca

Sampw Fomecedor? AvisoY Procosso

ExERclcro

",@ l;a.aryffi
Usuàrio: 9g11x6g ,1pSE coSTA REIS [sgr]

Orgâô do usuâriô: SEçRETARIA MUNtctpAL DE EDUcAÇÀo DÉ tMpERAÍRz -

ContÍato

lnfomâçõos do Froesso dã ôontrateção

Código do proêôsso d6 ontratação

Ênls do processo

Unidadê do pm666o

"tlpo

No do instrumento @nvocâtório / ano

No do pÍôcassô êdminisirâtivo / âno

Modâlldade dâ Liêitrção

Objeto da Licitãçáo

Valor estimado da despôsâ / rêceitâ

123573

lmpeía1riz

SÉCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÂÇÃO DE IMPERATRIZ

CONTRATAÇÃO DIRETA

tJ2.08.08..922 t 2ü20

constituí ôbjeto de§ta contrâtãçáo âtrâvés dê DI§PEN§A DE LlclTAÇÂo, §oB PROCE§§O

ADMIN|STRATIVO - N',02.08.00.868/202ü ... SEMED, PARA CONTRATAÇÃO OE EMPRÉSÀ

PÂRÁ O FORN§CIMENTO DE ÀLCOOL EM G§L 7O%, EM FRÀSCO§ DE 5OO ML § GALÕE§

DE 05 LITROS PAFÁ O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OE ÇOVID.19 DANDO

CONOIÇÔE§ AO§QUADAS DE TRABÂLHO PARÂ OS PROFIS§IONAI§ BA §OUCAÇÃO E

DOS ALUNOS DA REOE MUNICIPAL DE ENS|N0, do loma parceladâ, quê índepondênte do

trsnssição intogram osto instrumcnto paÍa lodos os Íins o ofoitos logâis.

R$ s.844.000.000000

lnfomêç6os do Contnto

0hjeto

t{o TcE

Ente do mntrâto

Unidadâ do contmto

No do contrato / âno ou Na dâ nola dê

eillpenho / qno

Dala dê âssinaturâ

Vigôncia

Valor total do contÍâto

Fôrnamdôr

CPFICNPJ Fornecôdor

Dâta de 6nvio pâÉ publicaçâô

Bala de publicaçáo (lmprânsa Õficial)

Loml dê Publicaçáo (lmprênsâ OÍicial)

Stalus no sislomã

Númêro rêcibo

Data d6 envio

Nome usuário onYio

CPF usuário onviô

Nome usuârio insêrção

CPF usuário inss@o

174818

lmperatriz

SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO DE IMPERATRIZ

214 I 2020

Con§titui objoto í,sstâ Contratêçáo ãtravóê do DISPENSA DE LlÇlTAÇÁ0, SOB PROCESSO

ADMINt§TRATTVO - N"02.0&.00.868/2020 * SHMED, PARA CONTRATAÇÁ0 DE EMPRE§A

PÂRA O FORNECIMENTO DE fuÇOOL EM GÊt 7O%, EM FRASCOS OE 5OO ML E GALÔES

DE 05 LITROS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID.,I9 DANDO

CONDIçÔE§ ABEAUADAS OE TRABALHO PARA OS PROFI§SIONAI§ DA EDUCAÇÁO Ê

Dos ALUNoS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, de torma pâÍcelada, que indspêndente dê

tÍãnscriçêo integram esta instíumento pârâ todos os lins e êÍêitos legsís.

04i07t2020

04 i 06tza7$ à 04t 121 2020

R$ 3.8{4.000,000000

IMPACTA INBUSTRIA E COMÊRCIO DÉ COSMETICOS EIRELI

21 2856570001 1 2

09/06/20?0

1Atü6t2020

DOU,DOE,DOM,JORNAL

ENVIÀDÔ ÀO TCE / PUBLICADÕ

'1 59300084886 1

24106&020 09:14:08

DENNER JOSE COSTA REIS

62565931387

DENNER JOSE CO§TA REI§

6â565931387

lnÍomãçÕBr dõ r.sclsÕo

Rsscisãô

Motivo da rêscisâô:

Dât, dâ r6scisáo

NÃO

Documentos ênvladoa

,a
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1755785

1755789

1755794

Out ús

Ouiros

Ortrq§

OutrG

Outros

*

&

*-

:y17§§7S7

CÔDlGO

1?55774

ÍIPO DOCUMENIO DÂTÂ ENVIO

24t$6t2ü20 D9cA§2

2410$t2A?O i9fi2:44

DOY{NLOÁD

SAÍA FIM

AS§UNTO

oFlcto N' 108- AUTORIZAçAO DE

AâERTURA DO PROCESSO

LICITATÓRIO

JU§TIFICÀTIVA

pt.ÁNtr..HA DÊ PRÊÇO§ ANHXOS tÊ. I

DOCUMENTO§ DE HASILIÍAÇÁO

oFlcto N' í74 - soltctTAÇÃo DE

DF.C|.ÁRÁÇÃO DE DTSPONTBil. T0ADF

ORçAMtiNI'ARIA

?4/0ô/2020 0S)01:30

24Í§6t2O2O Q9:41:48

241§6t2O2O 09:42:23

ID NOMã

Nsnhum resultado sncontmdo

oÁTA tNlCn

.f- Adicionar

x r":l:,:

[1-5/6]


