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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS POR EMPREITADA N° 001.24102018.11.0142018 

CONTRATO QUE ENTRE Si FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE DUTRA - MA E A 
EMPRESA BANDEIRA CONSTRUTORA 
& CONSTRUÇÕES LTDA, PARA A 

•  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO NA SEDE NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
DUTRA/MA. 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, de um 
lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ n. °  
06.138.366/0001-08, com sede na Avenida José Olavo Sampaio, S/N - Centro, 
Presidente Dutra/MA, através da Secretario Municipal de Infra Estrutura e Serviços 
Públicos, neste ato representado pelo Sr. Jurivan Carvalho de Souza Secretário 
Municipal, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro 
lado da empresa BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA, com 
sede na Av José Olavo Sampaio, N° 1325, Centro, Presidente Dutra - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n° 

()  05.791.171/0001-08, neste ato, representada pelo seu representante legal o Sr. 
Laudiney Bandeira da Costa, portador do documento de identidade n° 22.714.194-6, 
órgão expedidor SSP-MA, CPF n° 724.773.003-00, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 02.1809.0002/2018, e proposta apresentada, que passam a 
integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este 
não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 	DE 	PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	N° 
001.24102018.11.0142018, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas e condições seguintes -. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de Construção 
de uma Central de Abastecimento na sede no Município de Presidente 

Av. José Olavo Sampaio, S/N —Centro, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.36610001-08 
Presidente Dutra - MA 



- 	 Governo 
ESTADO DO MARANHÃO 	

de 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 

	W, ...NOVO 

('\PJ: 06.138.366/0001-08
trativo 

flsc _ 
Dutra/MA, de conformidade com as especificações e discrimihaçeis 
nos projetos (ANEXO 1). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
2.1 - O valor do contrato é de R$ 2.569.458,52 (dois milhões e quinhentos e 
sessenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos). 

2.2 - O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com as liberações do 
órgão financiador da obra e medições realizadas, no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após 
medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme boletim 
assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a, execução do 
objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela 
CONTRATADA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento da primeira medição só será efetuado com 
a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao 
Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Maranhão (CREA/MA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão (CAUIMA), inscrição no CEI-
INSS, instalação da placa da obra e do Alvará de Construção, expedido pela 
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento da última medição ou parcela, não inferior 
a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado 
mediante o recebimento definitivo do objeto e expedição do HABITE-SE pela 
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA 
sem a devida comprovação da regularidade exigida na fase de habilitação da 
licitação. 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso o pagamento seja efetuado após 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal e fatura, tendo a 
CONTRATANTE aceitada a medição respectiva, fica esta obrigada a pagar multa de 
0,02% (dois centésimos por cento) ao dia sobre o valor vencido. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito 
na Agencia: 1119-3, N° da conta:21705-0, Banco do Brasil. 

2.3 - Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto do presente 
provêm de recursos oriundos de convenio com o Governo do Estado e contrapartida 
do município, da seguinte dotação. 
FONTE DE RECURSO: CONVÊNIO SINFRA N° 039/2018 
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 

1301 - SEC MUN. AGRIC. M. AMB E COMB. POBREZA 
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Presidente Dutra - MA 
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31 - As obras e serviços serão executados no regime de Empreitada por Preço 
Global. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 
4.1 - O prazo máximo previsto para execução e conclusão das obras e serviços, 
objeto deste Contrato, serão de 06 (seis) meses a ser contado a partir da emissão 
da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura. 

4.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, nos seguintes situações: 
4.2.1 - A juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, 
através de justificativa fundamentada apresentada pela Contratada; 
4.2.2 - na ocorrência de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em 
processo, citados no parágrafo primeiro, incisos 1 a VI, do artigo 57 da Lei 8666/93. 

4.3 - A eventual reprovação das obras e serviços em qualquer fase de execução, 
não implicará em alterações de prazos, nem eximirá a contratada da penalização 
das multas contratuais. 

4.5 - A vigência deste Contrato poderá ser prorrogada, no interesse da 
CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo. 
4.5 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma 
de execução será prorrogado automaticamente por igual período. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
• 	SERVIÇOS 

5.1 - A Contratada assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim 
comopelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer 
danos decorrentes da realização destes serviços, causados à Prefeitura Municipal 
de PRESIDENTE DUTRA - MA ou a terceiros, ficando ainda, responsável, na 
vigência do Contrato, pela guarda e vigilância da área do terreno onde se situa o 
objeto contratual. 

5.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos materiais empregados. 
Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da 
movimentação das obras, bem como a recuperação e reconformação de áreas 
danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda 
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removidas construções e instalações provisórias de qualquer natureza que' tenham 
sido efetuadas pela Contratada. 

5.3 - A Contratada não poderá subempreitar parte ou o total dos serviços a ela 
adjudicados, sem a anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
OUTRA - MA. 

5.4 - As obras e serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas 
e especificações dos projetos, obedecendo às condições do Edital, como também 
deverão atender às normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. 
5.41 - Correrá à conta da Contratada a manutenção de placa de obra instalada. 

t 	5.5— Por intermédio de processo devidamente instruído serão admitidos 
decréscimos ou acréscimos de obras/serviços até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construção e/ou ampliação; e até 
o limite de 50% (cinqüenta por cento), para acréscimos, também do valor inicial 
contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptação de edificação. 

b) Decréscimos de Serviços: 
b.1) Se a Contratada já houver adquirido os materiais para aplicação nas 
obras/serviços, antes da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente os 
valores dos materiais pelos preços de aquisição regularmente comprovados, 
devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA. 

b.2) Se a Contratada não se manifestar após a Ordem de Supressão, será 
deduzido dos pagamentos o valor dos serviços, conforme previsto na Planilha 
Orçamentária. 

• 	c) Acréscimos de Serviços: 
Referem-se a serviços executados a maior, porém constante da 	Planilha 
Orçamentária, apresentada pela Contratada. Neste caso os preços serão aqueles 
previstos na mesma. 

5.6 - A Contratada durante toda a execução do Contrato, deverá: 

6.6.1 - Manter um (um) engenheiro corno Responsável Técnico da Obra, com 
poderes de representá-la perante à FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE DUTRA - MA. 

5.61- Permitir e facilitar, a qualquer tempo, os trabalhos da Fiscalização, facultando 
o livre acesso ao local dos trabalhos, bem como aos depósitos, instalações e 
documentos pertinentes com o objeto contratado. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTOS 
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61— Serão realizadas medições mensais pela Fiscalização da PEEIt 
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA com o acompanhamento da 
Contratada, até o dia 10 (dez) de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, 
os serviços realizados no mês imediatamente anterior. 

6.2 - Os pagamentos serão feitos diretamente à contratada pela Contratante, 

mediante a apresentação de notas fiscais/faturas atestadas pela administração, 

referentes às obras executadas de acordo com o cronograma físico-financeiro 

aprovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO 

() 	7.1 - Os preços propostos pela Contratada não serão reajustados. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - A execução das obras e serviços será acompanhada e fiscalizada diretamente 
pela Prefeitura Municipal cie PRESIDENTE OUTRA - MA. 

8.2 - Caberá á Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão 
sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificações e demais 
requisitos, bem como providenciar as medições dos serviços, autorizar substituição 
de materiais e alterações de projetos, assim como participar de todos os atos que se 
fizerem necessários para a fiel execução do objeto contratual. 

CLÁUSULA NONA— DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
9.1 - O recebimento da obra/serviços dar-se-á da seguinte forma: 

a) Provisoriamente através da Fiscalização designada para o acompanhamento 

Q dos serviços, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de 
Recebimento Provisório de Obra/Serviço, assinado pelas partes, em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada indicando que as obras e 
serviços estão concluídos. A critério da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE 
OUTRA - MA, o Termo poderá ser lavrado e assinado pelas partes, independente da 
comunicação da Contratada, desde que a Fiscalização verifique, de fato, a 
conclusão dos serviços e emita a última medição do objeto contratual. 

b) Definitivamente através de Comissão designada pela Prefeitura Municipal de 
PRESIDENTE DUTRA - MA, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo 
de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço, assinado pelas partes em prazo de 
até 15 (quinze) dias, contados da emissão do Termo Provisório, condicionado, 
entretanto, à adequação do objeto aos termos contratuais. 

9.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela 
qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

Av. José Olavo Sampaio, SIN - Centro, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/000 1 -08 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ou defijio não4xeiui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissiohal p1 
perfeita execução do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Secretaria Municipal de Obras rejeitará no todo ou em 
parte, as obras e serviços executados em desacordo com os projetos e 
especificações técnicas do objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Prazo de garantia da construção da obra não poderá 
ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, 
conforme determina o art. 618, da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil). 

. 	CLÁUSULA DÉCIMA —DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 - Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

b) A ientidão do seu cumprimento, levando a contratante a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo estipulado; 

c) O atraso injustificado no início dos serviços; 

d) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
contratante; 

e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, 

f) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou 

C 	
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como 
as da autoridade competente; 

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 1  
do art. 67 da lei federal n°8.666/1993; 

h) A decietação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
i) A dissolução da contratada; 
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, 

que prejudiquem a execução deste contrato; 
k) Descumprimento do disposto no inciso v do art. 27 da lei federal n° 8.66611 993, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 
1) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato; 

m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato; 

Av. José Olavo Sampaio, S/N - Centro, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/0001-08 
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n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1 0  do art. 65 da Lei Federal n° 
8.66611993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes, nos termos do inciso II, § 21  do art. 65 da referida Lei; 

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 180 (cento e oitenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE decorrentes de serviços já executados, salvo em caso de 
caiamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação. 	- 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos 
enumerados nas alíneas "a" a "n" desta cláusula; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 

kI) 	PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "m" a 
"q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais 
acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 
instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
11.1 - São motivos de inadimplemento e sanções administrativas na execução deste 
contrato: 

PARÁGRAFO PR!MEIRO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,2% (dois décimos 
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PARÁGRAFO SEGUNDO Além da multa aludida no Parágrafo Primeiro, a 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na 
hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto do contrato, nos casos 

que ensejarem a sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 
CONTRATANTE; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a', "c", e "d" poderão 
ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea b" da Parágrafo Segundo. 

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo 
Segundo poderão, também, ser aplicadas às empresas que, em razão de contratos 
regidos pela Lei Federal n 8.6661993: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos i'ícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1 - Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de 
normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite 
a sua responsabilidade: 

a) Iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de 
Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Obras. 

b) Substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da 
CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução 
do objeto contratado; 

e) Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário 
por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências; 

d) Obedecer as normas e especfticações constantes do Edital e seus Anexos 
e respeitar rigorosarnente as recomendações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ABNT; 

e) Manter no local da obra o livro 'Diário de Ocorrências", com todas as folhas 
devidamente numeradase rubricadas pelo seu representante legal e pela 

Av-José Olavo Sampaio,S1N (2eolro,CEP: 65.760-000 - CPJ: 06.138.366/0001-08 
Prei1cnte Dutra - 
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fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para  
todas as ocorrências; 

O Reparar, 	corrigir, 	remover, 	reconstruir 	ou 	substituir, 	dentro 	do 	prazo 
estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 
constatados pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos 
empregados; 

g)  Indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos 
a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela 
CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato. 

g.1) O 	preposto 	não 	poderá 	ser 	substituído 	sem 	prévia 	anuência 	da 
CONTRATANTE; 
h) Permitir 	o 	livre 	exercício 	da 	fiscalização 	a 	técnicos 	designados 	pela 

CONTRATANTE; • 	i) Fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas 
obrigações 	trabalhistas, 	previdenciárias, 	assistenciais, 	securitárias 	e 
sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido; 

j) Comparecer em juízo, 	na hipótese de qualquer reclamação trabalhista 
intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, 
reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a 
CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas 
as despesas decorrentes de eventual condenação; 

k) Fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e 
segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis 
para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades 
compatíveis com o número de pessoas empregadas; 

1) Comunicar à CONTRATANTE, 	imediatamente, qualquer ocorrência ou 
anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados 
no presente instrumento; 

m) Assumir 	a 	responsabilidade 	administrativa, 	civil 	e 	penal 	sobre 	danos 
eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou • dolo. 

n)  Receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela 
CONTRATANTE, 	os 	quais 	ficarão 	sob 	sua 	responsabilidade 	até 	o 
recebimento do objeto do Contrato; 

o)  Assunir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos 
eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por 
culpa ou dolo -, 

p)  Responsabilizar-se 	os 	custos 	referentes 	à 	aquisição 	e 	transporte 	de 
materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste 
Contrato; 

q)  Responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os 
outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços; 

r) Remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os 
expurgo proveniente dos serviços que realizar, independentemente da sua 
composição; 

Av. José Olavo Sampaio, S/N - Cc'itro, CIP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.36610001-08 
riJnte Dutra -MA 
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a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do 
serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis; 

t) Responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos 
previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato; 

u) Selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o 
cumprimento 	do 	objeto 	deste 	Contrato, 	em 	seu 	nome 	e sob 	inteira 
responsabilidade, observandos os princípios da eficiência e legalidade, bem 
como 	os 	requisitos 	de 	qualificação, 	obrigando-se 	a 	observar, 
rigorosamente, 	todas 	as 	prescrições 	relativas 	às 	leis 	trabalhistas, 
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, 
nesse particular, 	como 	única empregadora, 	tudo em 	respeito ao que 
preconiza o art. 71 da Lei Federal n° 8.666/1993 e fazer prova perante a 

L) 
CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes 
do presente Contrato, quando exigido; 

• 	v) Registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão 
- CRE/MA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/MA, 	a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa ao objeto deste 

• Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 
w) Planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o 

trabalho se realize no menor prazo possível; 
x) Remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que 

não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento 
(áreas urbanas). 

y) Evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização 
dos dispositivos, 	lançamentos de materiais de escavação que possam 
afetar o sistema de drenagem superficial. 

z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto 
do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

aa)Manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação 

• exigidas na licitação. 

12.2 Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA se obriga a fornecer todo o 
projeto executivo, em tempo hábil, necessário à execução da obra/serviços, bem 
com todas as informações  e instruções julgadas necessárias, quando solicitadas por 
escrito, em píazo não superior a 05 (cinco) dias úteis 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ...:DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1 Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações 
da CONTRATANTE: 

a)Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a 
execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de 
acordo com os termos deste Contrato; 

b)Acornpanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato, 
através de gestor de contrato designado formalmente, sendo 

A. .José Oavo Sampaio. S,'N - Centro, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.36610001-08 
Presde,ite Dutra - MA 
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preferencialmente um servidor (um) agente ocupante de cargo efetivo 
do quadro permanente da Administração; 

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução 
dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os 
termos deste Contrato; 

d) Notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou 
substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que 
se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
serviços; 

e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo 
estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e 
financeiras em vigor; 

f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a execução da obra; 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos empregados da CONTRATADA; 

h) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

141 - Integram ainda o Contrato, guardada a necessária conformidade, 
complementando o presente para todos os fins de direito, independentemente de 
transcrição, obrigando as partes em todos os seus termos: 

a) os documentos de Licitação, bem como a proposta Contratada; 
b) a Lei n.° 8.666 de 21106193; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

15.1 - Elegem as partes o Foro da cidade de PRESIDENTE DUTRA - MA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas 
do presente contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 
teor, os representantes da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA e da 
Contratada. 

Presidente Dutra - MA, em 24 de outubro de 2018 

Av. José Olavo Sampaio, S/N - Centro, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.36610001-08 
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PREFEITURA MU 	 RESIDENTE DUTRA - MA 
JURIVAN CARVALHO E SOUZA 
Sec. Mun.de Infra Estrut.\E Serv. Públicos. 
CONTRATANTE 	1 

. 	/ 
,NDEIR—A CONSTRUTORA & C9jTR&LT1iA 

presentante: Laudiney Bandeira da Costa, portador do CNH N° 00002122022 
INTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

F: 
— /4a m& _  
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EXTRATOS DE CONTRATOS. 

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMlNlSTRAT1VO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 2  001.24102018.12.0142018. TOMADA 

DE PREÇOS: N 2  014/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 

Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de 

lnfraestrutura e Serviços Publicas. OBJETO: prestação de serviços de 

Construção de uma CetraI de Abastecimento na sede no Município de 

Presidente Dutra/MA. DATA DA ASSINATURA: 24/10/2018. 

CONTRATADO: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES 

LTDA, CNPJ n. 5  05.791.17110001-08, Av josé Olavo Sampaio, 

N1325, Centro, Presidente Dutra MA. REPRESENTANTE: Laudiney 

Bandeira da Costa. VALOR DO CONTRATO: R$ 2.569.458,52 (dois 

milhões e quinhentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). PRAZO DE 

EXECUÇAO: 06 (seis) Meses. BASE LEGAL: Lei Federal n 8.666/93 e 

Laiteraçõcs.jurivan Carvalho de Souza - Secretário Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

FORNECIMENTO. PREGÃO PRESENCIAL: N 5  028/2018. 

rONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, c raves da Secretaria Municipal de Assistência Social. OBJETO: 

Fornecimento de artigos de armarinho, jogos educacionais e 

recreativos, artigo para brinquedoteca, materiais esportivos diversos e 

instrumentos musicais diversos para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. DATA DA ASSINATURA: 

01/10/2018, CONTRATADO L A MENDONÇA - ME - MÔNACO 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, Rua Bom Jesus, 15c, Quadra136a Lote 

03, Jardim Sao Cristovao, São Luís - MA, CNPj: 26.595.749/0001-12, 

Inscrição Estadual 12.509.438-8. REPRESENTANTE: Luis Antônio 

Mendonça, portador do CPF n. 5  806.463.101-78. VALOR DO 

CONTRATO: R$ 234.339,91 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos 

e trinta e nove reais e noventa e um centavos). VIGÊNCIA: 

3111212018. BASE LEGAL: Lei Federal n8.666/93 e alterações. 

Winistan Carvalho de Oliveira- Secretária Municipal. 

Autor da PubHcacâo 1EF'ERSON RODRIGUES 

Prefeitura Mufficipal de Sao F&ix de B(saT 

EXTRATO DO CONTRATO N° 18151001/2018. PREGÃO 

PRESENCIAL 01712018/SRP 

EXTRATO DO CONTRATO N° 18151001/2018. PREGÃO 

PRESENCIAL 01712018/SRP. PARTES: O Município de São Félix de 

Balsas inscrito no CNPJ sob o n2 05.490.42010001-17, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa VENTO 

NORTE LIRELI, inscrita no CNPJ sob o n 5  02.962.910/0001-80. 

OBJETO: aquisição de produtos de malharia e serigrafia para atender 

as necessidades da secretaria municipal de administração de são félix 

de balsas. BASE LEGAL: Lei Federal n 0  10.520/02, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.66611993 e 

suas alterações posteriores, a Lei Complementar 0 123/2006 alterada 

pela Lei Complementar. n 147/2014 e demais normas pertinentes à 

espécie. VALOR: R$ 7.562,00 (Sete Mil Quinhentos e Sessenta e 

Dois Reais). VIGÈNCIA: a partir da data de sua assinatura e vigorará 

até 31.12.2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0202 - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 04 

122 0052 2.008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 

SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL. 3.3.90.30.00 

- OUTROS SERVIÇOS ,Na 
ÇSIGNATÁRIOS: Marcio ias5hTes 	refeito Municipal, pela 

CONTRATANTE e Verônica Lima Sandri, pela CONTRATADA. DATA 

DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2018. 

São Felix de Balsas - MA, 15 deoutubro de 2018. 

Autor da Publicação. ,'Nex Martins Silva 

EXTRATO DO CONTRATO N° 1815 1002/2018. PREGÃO 

PRESENCIAL 01712018/SRP 

EXTRATO DO CONTRATO No 18151002/2018. PREGÃO 

PRESENCIAL 017/2018/5RP. PARTES: O Município de São Félix de 

Balsas inscrita no CNPJ sob o n 2  05.490.42010001-17, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

TRABALHO E EMPREGO e a empresa VENTO NORTE EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob o nçl 02.962.910/0001-80. OBJETO: aquisição de 

produtos de malharia e serigrafia para atender as necessidades da 

secretaria municipal de administração de são félix de balsas. BASE 

LEGAL: Lei Federal n 2  10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no 

que couberem, a Lei Federal 0 8.6661193 e suas alterações 

posteriores, a Lei Complementar 0 12312006 alterada pela Lei 

Complementar n 2  14712014 e demais normas pertinentes à espécie; 

VALOR: R$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais). 

VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura e vigorará até 

31.12.2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0216 - Fundo 

Municipal de Assistência Social. 08.244.0141.2.026 - 

Manutenção e implantação do programa. 3.3.90.30.00 - Outros 

serviços de terceiros pessoa jurídica. SIGNATÁRIOS: RAIMUNDA 

ZÉLIA PEREIRA BRINGEL - Secretária Municipal, pela CONTRATANTE 

e Verônica Lima Sandri, pela CONTRATADA. DATA DA 

ASSINATURA: 15 de outubro de 2018. 

São Felix de Balsas - MA, 15 de outubro de 2018. 

Autor da PubIkco: Tiex M,rUex Silva 

EXTRATO DO CONTRATO N° 18151003/2018. PREGÃO 

PRESENCIAL 017/2018/SRP 

EXTRATO DO CONTRATO N° 1815100312018. PREGÃO 

PRESENCIAL 017/2018/SRP. PARTES: O Município de São Félix de 

Balsas inscrita no CNPJ sob o n 9  05.490.42010001-17. através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa VENTO 

NORTE EIRELr, inscrita no CNPJ sob o n 01 02.962.910/0001-80. 

OBJETO: aquisição de produtos de malharia e serigrafia para atender 

as-necessidades da secretaria municipal de administração de são félix 

de balsas. BASE LEGAL: Lei Federal n 0  10.520102, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal 0 8.66611993 e 

suas alterações posteriores, a Lei Complementar 0 123/2006 alterada 

pela Lei Complementar nQ 147/2014 e demais normas pertinentes à 

espécie. VALOR: R$ 25.250,00 (vinte e cinco mil duzentos e 

cinquenta reais). VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura e 

vigorará até 31.12.2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0208 - 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 12 361 1005 2.026 - MANUTENÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 33.90.30.00 - 

MATERIAL DE CONSUMO. SIGNATÁRIOS: GRAZIELA JANINE 

FURTADO DE SOUSA - Secretária Municipal, pela CONTRATANTE e 

Verônica Lima Sandri, pela CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 

15 de outubro de 2018. 
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1 ndd \ rd 	 ip 	ti 	Li 	d 	'4 	\4A 	Çr 

dita anexo,,; estão ã dispoiç 	dos imílicressados ela pagina: PIRAI'EMA.IAVIEniH 	120 (.ento e vinte) diss. 	inicio erro 

MARIAOL ( (JMES BRROÇ bras 	irt viúva. portadora do R( 
a uag 	u ao 	r d 	Píott 	~I da 24.1012019 	 210 	0J9 	o 	de 	natura 

040000262010-o SI MA ç CI E 	126.132.343-15. 	 'side tr 
frete Lua Mao Municipal de 1 Paço J 	1 t 	r M\ 	tu.ido 	Rodo ta \1 

e tro Administmivo. 1mbáu Bairro: Vila Nazaré. Paço 
24.10:2018, 	 1 	SECRETARIA 	MUNICIPAL 	DE 

doniiultada na Rua Rucana Aires. it 437 - Centro. no mnnucipto de do t.tintiafA, mio horário mim 081%00rnin (oito horas) à, I4hOQntitt 
FI)LICAÇÃO DE. PIRAPEMAS-MA: Sr. Raionundo Nonato do 
Santos Meio. RG.: 018693:"62001-9 SSP MA, CPF if. 225.1129.533- 

1aja4 	Novo 	- 	MA. 	e 	p440 	CONTRATADO: 	PATRIA (quatorn horas) onde poderu ser consultados giiauitarneute ou jg 	. 	Secretario 	de 	Educação. 	Pela 	S. 	F. 	CONSTRUÇÕES. 
EMPIIEFNDIMIENTOS E L(XACAO LTDA. inscrita no CN'J:MF obtidos mediante a entrega de 02 (dum) restrias de papel (00 lbIlin). INDÚSTRIA E COMÉRCIO LiDA: Sr. Marco Aitt.,iuo. Fitosa 
a'.,.  I7.122.324:00OI.0. 	rpreocntaJa .pIu S? Cicversor. dos tananIt 	A4, 710 a 2970en 75 	atira branco, junto ao setor de Fernandes. podador do RCI 0.9927062010-I SFSP/MA. SSP/MA. 
Santos (ionte. portador da cédula de identidade o' 04636fl1162012-S Licitação 	do ntunicipo. 	referente ao custo de 	rtprduç.3o. 	Firo CPF n. 25l.3(7.9S3-0O - SóooAdrninistratbr. 

9: M10  de Senador 	 TR\NSLRIÇA() 	
lne 

Pe.n 	BIfori - Preitkttt 	CPL: Extrato Publicado no Munir da 

nenhuma hipótese lhtu 	cnu1c 	ti 	 de 	&tl fora do 	t 	previsto 
neste PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 

w  . SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRÂESTRUTURA 
Pretitura Mwtt;paI em: 15 0112018 l'aço do Lumiar. MA. 17 de outubro de 201.R. E. SERVIÇOS PLLLCOS . 	 - 	- . 	ELITON KASSIO MORAIS DA SILVA __.. 
CONTRATO N' 001.08.2017-CPI. - CONCORRENCIA PUBLICA Presidente da Çntniss3u XTRATO DE CONTRATO N 	0OI!2Ot ? - CPL. CONTRXtANTF: Prefeitura MuiüeipI 	1e 
Lajeado 	Novo . 	•- 	MÁ. 	CNPJ MF 	01.59%.50v'0001-48; ,vso 1W LICITAÇÃO TRATO 	ADMINISTRATIVO 	DE 	PRESTAÇÃO 	»i. CONTRATADO: PÁTRIA FMPREENI)IMFNTOS E! LOCAÇÃO 
LTDA. inscrita no (.NPJ'MF o.' 	17.122.324'OI1OI.03: 	OBJETO: 

PREGÃO PRESENCIAI. 	45/2918-SRI' IÇOS 	OflI.24to2ol12.ol42otR. TOM..\DA 1W PI1FÇOS: 
COntIuU43o de 	atpteuI tk cnnil,.ria para pn.taçao dc ocrvtços de 14 2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de PrsIdnT 

Cntsuuç.0 	Esiuia de Educação Infitatil de o salas, no muntelpin ' 	 . 	. • 	'i)OR 	Município de Pacu do Lnniiar3l 	p a 
: 

- MÁ. através da Secretaria Municipal de ltitaoçuutura e 

d Lajeado  'oo MA VALC R DO LOTI Os IX) CONTRATO: RS 
. 	. 	• 	•, 	 . 	

A 
. 	. . 

permanente unteuned 	da t.orn s..a e 	taç Serviços Publico,. OBJETO: prestação d serviços de Construção d 

7 	101 	) (MI l. 	1 5 	T . t 	e Dois Md 	1. eI 	1 o Real LIXtAL 	L 	lO 20 002 	L 	( 	i p1 	r r 	1 3200 6 	L LM 
trai 	bstec rie tu ta sede 	o Município d 	Pi r 1 

Seterta 	e 	Cinto 	Cens tv os): 	VIGINClA: 	1 2 	(&A9 	tne$c: (oa3Clmítlr n. 147/2014. Decreto Federal n 	3.;0tt, Dcccet DEIRA 

LCAD 

DATA DA ASSINAUL RÃ 	4110 Ol 	U)N ER IAD() 
CONSTRUTOR\ & CONSTRUÇÕF.S 1.TDÀ. CNPJ 

FUNDAMENTOLE( Ai. 	(_ td co d 	L 	tac 	ç 	C 	ti at 	1 Mutucipri 	t 	30911 	(Ii 	Do 	t 	Mu 	p 1 	e 	3(19! 	01  ot 171 000i-os 	j 	01 	u Sutp o 	N1' 	1.. ai 
1- Ltid 	do M 	1 .tu 	CLI. MA nt tu du 	cli Lc 1- hidu.il e O 	) Orce t 	E d 	1 i 	7 11 1 	1 	ab 	d 	1 	J apst d o J dc 	Dut 	M \ 	RPRl Si -' 	ANT 	1 	1 	y 13 	l 	1. 
Ir 1 	d 	ai 	1 d 	2 ii 	d 	De 	u F ia ia 1 	' 	1U) dc ll 	c 

1. 	( 	9 	lic açe 	TIPO 	M 	P 	o Po 	ii t  AL øk [ao (.ON1 R 'ii O R$ 2 69 4 	doi 	milhões 
nh, tu d 	(II

diiu,i 	't 	 ct OBJETO Rep ir 	d 	Pre 	p ra futur 	tt.al contrataçãod iC11LO. e5Oei)LaeflOCIIe quii.ei 1 
L\iCtçAO 

1 	006 	b 	a 	e 	e 	1 	i Icd 	di Ii 	66 dc 21 dc juni t p 	p 	1 z d 	p 	1 	ii 	a ri iços d 	lo te o d M 	. 	i 	sr 	rc- 	i 	1 	T de ii 	11 666 	lie
de I993 	CONCORRENCIA 	PUBLICA 	N 	Ift)11-: iinpras(nu 	e 	nuiiiújneion:iis. 	etou 	(omccimcnio 	de 	torn oti Carvalho de Souza - Secretário MuniipoI. 
RICURSOS 	ORÇAMENTARIOS: 	15.01 	- 	FIJNDEF 	- 
PRECATÓRIOS 	\'MAA. 	1 2.361 	1 	- 	(.ouistiuçiio de .0062. 	.51)2 

ohiginais 	io fabricante 	cilindro e dernale suprimentoo 	ieeoário ''-  

Unidadca 	Escolares, 	4.4.0.51.00 	- 	Obras 	e 	lnscalaçea; 
funcionamento ai aro 	do 	equi lmdiitus 	além 	de ° • 	..... 	............. 	.... . AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N 141211111 
SJCh'TRlO 	Pc o CONTRATANTE: Ordenad e de Deope.,i.s fornecimentos,o t 	 1 E 	o de 	impre.vora  
Si  VANUSA FERREIRA DA SILVA. br.isilcira, portadora do RU ii" COIIIIS Por U6aaiIi, Cenho de custo,. equipamentos. para atender as Homologo a decisão da Coiiiislo Pcmiancine de Licitações, 
t)Of101S i r,9 	4 SSPMA e LPr ri' 	 residente e necessidade d 	Adi nsiraio Municipal de Pi o do LunarMA referente 	 tal 	( 	ia 	te..t 	mtiha 	e rdtci 

1 	tI 	R 	13R 	2 ( 	a 	1 	icnd 	' raid 	no 
a i. •je 	N 	MÁ 	S? MARIA 10SF GOMES rntilicioo 	.id 	ova - 	e a 

OR( 	O SOL.ICITAJ\TF Prefeitura  Mu ur pil 4 	Paço do Lu u a 	adjudicaçSo 	1 	fator da proponente 	 u 	registrado 
BANDEIRA CONSTRUTORA & C()NSTRL!ÇOT& LWA A\. 10j 	ENDEREÇQ Rodovia MÁ 201 . ir IS. Centri 

BARROS 	 n' 
1V 	1 	41, 	343-15. TC i:leii?e ii 	aí 

Adni 	ti 	u firnba u Baniu \ oNazaré,P 	o do 
f1tJTR MA INPJ05.791:17P0001-09, para oç 

BturliçLsAires,4 	Cerosro. no inunteipiu de Lajeado  N 	o 	MA DATA: 01.1 11:2013 Hi) AR 	(quin7c horas). de Construção de unia Ccntnil de Abastecimento c 	na sede rci 
e 	pelo 	(ON1 RAT\1X) 	PÁTRIA 	MPRTNflFMNTOS 	r edital e seus anexos; estão a disposição dos interessados na página: Municipio de Presidente DurraMA 	no valor  cl h 1 de RS RS 
LOCAÇÃO AO LTDA 	atuo no (.\Pi 11F o 	1 7 1 2 	4 0001 03 vi v p codolupuiji soa g ' ti ou no Setor de Protocolo Geral d. 2.569.458.52 	(do 	lEões 	quinhentos 	e 	scss.nta 	nove 	titil 
sendo representada pelo Sr Clevcrson doa Sauitos (tontas. portador da Prefeitura Municipal de Paço do Lunuar/MA. aluado 	Rodovia quatrocentos e cinquenta 	oito reais 	CtflqUCtfltt dois). 
cédula 	1identidadeLri' 	iI46(0s62li 	'1 	SaP°s1t. 	(PF 	n (caos 	'dnuniçutttic, 	Tainháu 	Bairro: 
612. ,05.123-'?. 	 %dene edo a 	u admunicípio d 	Senador cair 	Paço 	do 	Luni 	r P-1 . 	no 	horário 	das 	(l'lI 00 	( 	1 Presidente 1) t s.P.4A 	4 de outubroti 	0131 

: 
JURI \N CARVALHO \LHO DE SOUZA 

1v tIt '  tio 	Mural es Prefeitura Munepa 	ei louras) .1s 14lt00niit (quatorze li tu.) onde poderão 	r c 	ult.aIO S-crtiati 
15:O112018. giatiiutamitte ou obtidos mediante a entrega dc 92 (duas) resinas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ 

£ 
PREFI JT R A \IIJMI IPAL DE PAÇO IX) E UMI "IR M \ NP' 	l 00 1 	1 	s 	3 	.UI 	A4, 2 ID 'e 	97: 	7, 

: 
w 

EDITAI. DE COM O 4ÇAO 
AVISO 
	

- LICITAÇÃO  custo de tpraducto. Em nenhuma hipótese haverá entrega de 

- 	 - PREGÀO 	 CAL' 42P018 edita] fora do liurãriu previsto neste aviso de ]-,Citação. A l'relcitura Muniipal de Primeita Çrur-MA. considerando 
a proximidade de encerramento do prazo dc vIgncta do Convênio a . 	. 

ORCz\O Rr\LIznl)c)R 	Mii cp 	o 	Paço 4, L ii 	1A por 
.. 	, 	. 	. 	? 

Paço 	o 	t 	ar . 	outubro 701157d:2009. com 	Contrito de Repasse n 	ti30072-87. celebrado 

itiiennidist da Ciniaõo Pcmia,1en3e de Liciraçio • CPL. BASE LLI1 ON KASSI() MORAIS DA SILVA Muisteípio de Priáneira CruzMA o o Ministério do Tun ri 
tendo 	inandaulria da Unido a Caixa Econórmoicom Federal. conto 	 eujs' 

LEGAL: Li 	10.520.`2002. Lei Coiiipkioentar a'. 	1 23 2006, Lei Presidente da 1. soulai .10 objeto sI: Coiorruçõo dc Praça Pública rios Povoaks .Areiiilia e Casio, 
Cn,nplcoicniar n. 1412014, Dsriti Federal o" 3355100, Dccicu, ', em. 	por 	este 	rodo, 	CONVOCAR 	a 	empresa: 	FLDECON 
Municipal 	309001 	Decreto Municipal 	ii 	3091;2017. 	e 

disposiçóes da Lei 	N.6015.1)3 6 subsidiatrianienic 45 	 a 	 alterações. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XI! CONSTRU(OLs E SERVIÇOS ITDA CNPJ 12.109 119OÇO1 00 

TIPO: 	Menor Preço Por t.olr. ORJETO: 	Aquisição de untas 
rWicririas 	 de OR(JkO SOLICITANTE: 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
(nesta (lodos, com razãosocial.- EM( EPLLI'. \ U)\STRUÇ (E s L 
SERVIÇOS LTDA). eonuauidapelts Município de Priui;cira Cruz- 

e 	serviços 	lori ul.etitu 
Secretaria 	Miloicipal 	iL 	Desenvolvimento Social. 	nnrrço 

MA, através do con truto i 033 2011. oritindo da Tornada de Preços  
1 7.-001 1, c Proce-sso Administrativo e 0110 	(II 1 	para executar 

Roduvia MÁ 201 	15 Centro Adm inist rativo, Taiab- o. Bairro Vila Priniciro Te no 	Sd i su ao Contrato '4 	01 	Tomada tIL Preçu objeto do 	a apregLotar, prazo de 05 dias úteis, 	 d 
Nazere Paço do Lumiar. MÁ DATA: 31.10.203 S HORÁRIO: 09:00h 15.-2017- 	OBJETO: 	Contraiação de 	cnipiesa. pio 	 d doç-unsenlow i) 

	
oiiicn,caçioiüe 1 lúm 	II 	

: 

kíuliiclpgo 
dt'Pnmccrt 	

3) 
(a 	tio as) EDITAL: O edital 	eus anexos 	13u 	disposição dos 

1 	o 	1 o 	1.c lei i 	povoado Cordeiro.  ti 	cii pau 	,io 
interessados na página: svww.lsacodolumiar.ina.gos'.lii -  nu no setor de a 	i.. 	tal 	e ap es. 	1 durante a 	tiniria do contraio  de -iresiaç 

Pioicc,.ccl 	Geral si 	1 ci sura Municipal de Paço do Li 	a 'MÁ me construção de unia praça pública, dsiimutdad serviços 
	' 	

t 	-o 	ci -oprevia' 	si- 	r ii, çi 	da 
1 	cic 	usadevidamente justificada. i!) 1 mc t 	d iii 	3 ti scsuncló a Rodovia 10,5 203. o' IS. Centro Átlmmistrativo, Tacnhai. convõuiio Scrccw 11264275-1,3. PARTES: Prcfettont Muniripul de 

((ii 	Vila '4 	.as. Paçu dt,  Lu c 	\4A no honário das Os) 10 
Pio \ll CNPJ 06 44 7.833 001) 	81 	aitia Secretaria de Obras 

contrito em Comento, com saci(S) respectivas) i ,ublicaçdnçócccl tia 
1 n r a-a 	1 	1 	rim la 	celebrado(*) até 31 .12 	mtl( 	AI (luto 	huircisi 	is 	t4Is011cai,n 	(quatorze 	hturus 	onde 	Poderio 	sem 

consultados gramuiiauuucimue 011 obtidos mediania a entrega de 02 (duas) 
. 

a Infrcmeiirulura a a empresa Agnus Serviços Lida-ME, CNPJ dos itens 1. ii e iii, a :inprs'ica devem manifestar loonaluicence e -.s.'ôes 

ma. d 	papel 	1)0 t 	1' SI ta mii ho '54 	II) X 297 	t 	' ° 041996 0000111 	'll(ct'uc(lA 	31) ii 	(1 5 	O 	3 scsi 1 s 
Patm -ccl a prescale dita, incxccuç4o pcutriul tEm objeto do contrato. 0 

te dimeaco a e (a convocação 	ipl cama 	e lnto.t 	eis 
atIra branco, JUISO ao setor d 	Li ctaç3o do niunicipio. refercit ieao 

i 	a 	de 	 . 	131116 	1)5 	Das 	Legal: ar' d 	01 o,. da 	dar 	dl na i 	p viii 	s 	im 	miii 	d 
a. t 	c 	1 usi 	E 	i 	ctcuuiia hipótese haverá 	It i.tJ 	1 	edi tai mérito, ao encerramento unilateral da avença, aplicittdcm-oe a 	-a 	(ir 

t's'nt do Itorãi o previ sto neste aviso de licitação. 57 da Lei 33.666393. Assinaturas:-José Augusto Rnmndio Lopcs cabíveis à espécie. 
'Seemecícrisu de Obras e int5adetniiur.i de Pio Xli e Francisco de 

- 

.- 
1 

MORAIS DÁ SILVA A 	('o mIC 	Lirrua 	rLpr 	ncanc 	da 	a.. 	Serviços  	Ltda- 
Pi 

	

'O 	
(1131 

GEORGF LUIZ 
ta 1? 	

SANTOS 
Presidente da 1sntctirn 	' Mli. 	 '• . 	 Prateiro 

[..;etk.cunicinu pode ser seritiçado no eiidcteçtm usietct3nico htp:/ wwISin.gov.bilaumieicticidadc.ttttsti, 

	

Documento assinado diitatmenie conformo MP tu' 2.200-2 de 24 08i2001, que institui  
pelo rcdmo 05102018102500183 . lnlracstrururcu mie Chaves Públicas B rasileira - 	 - 	 1 

- 


