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Processo Administrativo n° 02.1701.00212019 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 00212019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
DATA: 0610212019 
HORÁRIO: 11:00 HORAS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 001.18022019.13.0022019 

CONTRATO 	 N.° 
001.18022019.13.0022019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE DUTRA E A EMPRESA 
BANDEIRA CONTRUTORA E 
CONTRUÇÕES, PARA O FIM QUE 
ESPECIFICA. 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 do Secretario Municipal de Educação, neste ato representado pelo Sr. 
Jurivaldo Carvalho De Souza, Secretário Municipal de Educação, endereço: Rua 28 de 
Junho Sul 1043, Bairro Centrim Presidente Dutra - MA, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa BANDEIRA 
CONTRUTORA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 05.791.171/0001-08, AV. JOSÉ OLAVO 
SAMPAIO CENTRO, N° 1325 SALA 002, PRESIDENTE DUTRA MA, INSCRIÇÃO 
ESTADUAL: 123184827, neste ato representa pelo Sr. Laidiney Bandeira da Costa, 
portador do CPF n.° 724.773.003-00, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 
02.1701.00212019, 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 
Fornecimento, 001.18022019.13.0022019, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de transporte escolar 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a 
planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 
002/2019, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de 
transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está 
consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.° 8.666/93. 
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL 
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O valor do presente contrato é de valor mansal R$ 200.770,00 (duzentos mil e 
setecentos e setenta reais) Totalizando valor global de 2.208.470,00 (dois milhões e 
duzentos e oito mil e quatrocentos e setenta reais) pelo Periodo de 11 (onze) meses, 
a ser pago mensalmente, em até 30 dias, após a execução dos serviços pela 
CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da 
CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços 
vencedora do certame: 

ITEM ROTA VEICULO OFERTADO PERIODO VALOR MESES TOTAL 
Saindo de presidente 

Dutra indo para o povoado (manhã 
1 varjão, sapucaia ONIBUS FOR/B 1618 tarde e R$ 13.180,00 11 R$ 	144.980,00 

retornando para noite) 
Presidente Dutra - MA.  

Saindo de Presidente Dutra 

passando por Centro dos 
ONIBUS VW/BM POLO 

(manhã 
2 Pereiras, Calumbi e tarde e R$ 13.180,00 11 R$ 	144.980,00 

retornando a Presidente 
FRATELLO LOT 

noite) 
Dutra.  

Santa Rita do norte com 
destino a Presidente Dutra, (manhã 
passando por vários ONIBUS M/BENZ/OF 

tarde e R$ 14.780,00 11 R$ 	162.580,00 
bairros da cidade e 1620 

retornando ao povoado noite)  
Santa Rita do Norte.  

Saindo do povoado boa 

vista, passando pelo 
povoado Pitombeira, 

ONIBUS M/BENZ/OF 
(manhã 

4 Refúgio e P. Dutra, tarde e R$ 14.580,00 11 R$ 	160.380,00 
retornando ao povoado 

1620 
noite) 

refugio pitombeira e boa 
vista.  

Saindo do povoado santa 
Rita do sul, passando pelo (manhã 
povoado Tra piá, rodagem, 

ONIBUS MERCEDES BENZ tarde e R$ 14.580,00 11 R$ 	160.380,00 
Boa Vista e Angical e 

retornando ao povoado noite) 

santa Rita do sul. 

Saindo do povoado São 

João, passando pelo (manhã 
6 

povoado São Miguel e 
chegando ao creolí, 

ONIBUS MERCEDES BENZ tarde e R$ 14.580,00 11 R$ 	160.380,00 

retornando ao povoado noite) 

São João.  

Saindo do povoado São 
João, passando pelos (manhã 
povoados São Miguel, 

ONIBUS / OF 1318 tarde e R$ 14.580,00 11 R$ 	160.380,00 Maria Preta, Calumbí, Mira 

Norte, e retornando ao noite) 

Calumbí e São João.  

Sede em vários ONIBUS VW/16.180 
(manhã 

8 tarde e R$ 14.580,00 11 R$ 	160.380,00 
bairros da cidade. co 

noite)  
9 Saindo do povoado MIcRIO0NI13.MARcO (manhã R$ 11.080,00 11 R$ 	121.880,00 
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Abatiguera para V8 MO tarde e 

Presidente Dutra e noite) 

retornando para o 

referido povoado.  

saindo do Firmino a 

Jenipapo e MICRIOONIB.MARCO 
(manhã

tarde e R$ 11.080,00 11 R$ 	121.880,00 
retornando ao V8 MO 

noite) 
Firmino.  

Saindo de Presidente 

Dutra para: povoado (manhã 

11 Centro dos soares e 
MICRIOONIB.MARCO 

tarde e R$ 14.580,00 11 R$ 	160.380,00 

retornando a 
V8 MO 

noite) 

Presidente Dutra.  

Saindo do povoado 

São João, creoli (manhã 

12 canafistola Firmino e 
Ml CRI 00 N 1 B. MARCO 

tarde e R$ 14.580,00 11 R$ 	160.380,00 

Presidente Dutra, ida 
V8 MO 

noite) 

e volta. 

Saindo de Presidente - 

Dutra para: povoado (manhã 
13 Bateguera e 

M ICRIOONIB.MARCO 
tarde e R$ 11.080,00 11 R$ 	121.880,00 

retornando a 
V8 MO 

noite) 

Presidente Dutra.  

Saindo do povoado 

tabocas indo para o 

povoado angical, 

14 
trapiar e rodagem ida MICRIOONIB.MARCO 

(manhã 
tarde e R$ 11.080,00 11 R$ 	121.880,00 

e volta e retornando V8 MO noite) 
para rodagem ao 

trapiar, angical e 

tabocas. 

Saíndo do são João 

indo para: palmas e (manhã 
15 presidente dutra 

ONIBUS MERCEDES 
tarde e R$ 13.250,00 11 R$ 	145.750,00 

retornando a são 
BENZ 

noite) 

João 1 
VALOR MENSAL  R$ 200.770,00 V.GLOBAL R$ 	2.208. 470,00 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui Contratado não sofrerá reajuste e inclui todas 
as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos 
eventualmente incidentes sobre os materiais. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da 
CONTRATADA: 
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a) Ter seus veículos em perfeito estado de conservação, manutenção e limpeza; 

b) Responsabilizar-se por manutenção corretiva e preventiva, borracharia e 
quaisquer outras, referente aos veículos, a fim de proporcionar-lhes boas condições 
de uso e tráfego; 

c) Arcar com a imediata substituição do veículo em caso de avarias ou defeitos 
capazes de comprometer a prestação de serviços; 

d) Acompanhar os serviços prestados, no que concerne à boa qualidade do 
atendimento, zelando pela sua pontualidade; 

e) Responsabilizar-se pelo pagamento de todo e qualquer tributo, encargos sociais e 
previdenciários e trabalhistas, relativos à prestação de serviços; 

f) Não divulgar e nem fornecer, dados e informações referentes aos serviços 
realizados, a menos que autorizado por escrito pela Contratante; 

g) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

h) Ressarcir qualquer dano ou prejuízo causado à Contratante e/ou a terceiros, 
assumindo inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
prejuízos, materiais ou pessoais, causados; 

i) Aceitar, sem restrições, a fiscalização da Contratante, no que diz respeito ao fiel 
cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento; 

j) Substituir o veículo em no máximo 2 (duas) horas em caso de defeito ou 
manutenção 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se 
compromete a: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 

b) Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidad 	ualidade e 
condições estabelecidas no Edital; 
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c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações do Edital; 

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor 
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o 
caso; 
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus 
anexos, inclusive, no Contrato; 

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

h) Efetuar o abastecimento dos veículos para uso durante a execução dos serviços. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da 
assinatura deste juntamente com a ordem de serviços, limitando-se os serviços em 
31 de dezembro do ano de 2019, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o 
fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária 
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados 
os números das respectivas requisições. 

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação conforme 
suas solicitações e execução mensal dos serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do 
município da seguinte dotação orçamentária: 

12 3610019 2010 Manut do Programa de Transp Escolar ( MDE) 
3 3 90 39 00 Outros Serv de Ters Pessoa Jurídica 

12 3610019 2 015 Programa de Apoio ao Tranporte Escolar (PNATE) 
3 3 90 39 00 Outros Serv de Ters Pessoa Jurídica 
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12 362 0019 20 16 Porgrama Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
PNATE ensino Médio 
3 3 90 39 00 Outros Serv de Ters Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% 
(vinte por cento) do valor do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a 
CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a 
prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) advertência escrita; 

b) multa de lO%  (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de 
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a 
CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser 
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea 'b". 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela 
CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções 
administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando: 

a) prestar os serviços em desconformidade com o especificado e aceito; 

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRAT 
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c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) 
dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser 
informada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou 
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do 
presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos 
termos do art. 79, do mesmo diploma legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada 
por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a 
XII e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, devendo ser procedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade superior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das 
partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à 
rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou 
interpelação judicial, nos seguintes casos: 
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à 
Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o 
pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão; 
b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base 
contratual; 
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c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE; 
d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem 
designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega 
do objeto; 
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto. 

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os 
direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na 
legislação especial no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões que se fazem necessários, de até 25 v/o (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

Os serviços de transporte escolar serão executados na sede do Município e zona 
rural, conforme a rota e turnos descriminados no Termo de Referencia, de segunda 
a sexta-feira, durante todo a execução do contrato e ano letivo, inclusive nos meses 
de férias, conforme a necessidade devidamente demandada pela Secretaria Municipal 
de Educação. 

Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar os veículos em 
perfeito estado de conservação, devendo a CONTRATADA efetuar a manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos, empreendendo a limpeza dos componentes e 

ÇJ peças, substituição de peças de desgaste natural, conserto, reparação ou troca de 
peças, componentes e equipamentos danificados, de modo a deixar o veículo em 
perfeitas condições de uso. 

No caso de pane, defeitos e/ou fatos que impossibilitem a plena e satisfatória 
execução dos serviços a contratada deverá substituis o(s) veículo(s) que se 
apresentarem nesta condições. 

Todos os veículos utilizados na execução dos serviços deverão ser de propriedade 
da CONTRATADA, sendo permitida a sublocação somente até 50%  do serviço 
contratado. 

Em caso de avaria de qualquer natureza, pane mecânica/elétrica, acidente de 
trânsito ou fatos supervenientes, a CONTRATADA deverá substituir o veículo 

- 
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avariado/acidentado no intervalo de 02 (duas) horas, devendo executar os serviços 
com veículos em boas condições até a reposição do veiculo. 

A substituição do veículo locado deverá ser por outro similar, ou, na ausência deste, 
por veículo superior ao substituído. 

As despesas relacionadas com a troca de óleo, borracharia, manutenção preventiva e 
corretiva, troca de pastilhas de freios, combustíveis, salário do(s) motorista(s) e 
lavagens correrão por conta do CONTRATADA, sem nenhum ônus ao Município. 

As multas de trânsito serão de responsabilidade dos servidores (motoristas) do 
CONTRATANTE. 

L) 	CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, 
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da 
CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde ,a data a 
que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo índice de 
Preços ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com 
vigência a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 
pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser 
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a 
data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo-
IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com 
vigência a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 
pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO 

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, 
conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos 
produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA 
as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1 0  e 
20  da Lei 8.666/93. 

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n° 
8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos 
celebrados com a Administração Pública. 

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos 
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 
8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a 
apresentação das devidas justificativas. 

II :;_1 	 I1 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 
Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de 
imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICACÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá 
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de 
registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações 
verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

Av. José Olavo Sampaio, S/N - Centro, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.36610001-08 
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O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa 
oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 
8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, Lei Federal n° 
10.520/2012, Decreto Municipal n° 456/2014 e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 
e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

L) 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SUBLOCAÇÃO DE VEICULO 

Será permitida a SUBLOCAÇÃO de até 50% do frota dos veículos necessário para a 
execução dos serviços, sendo que os demais SOU/o deverá ser de propriedade da 
empresa contratada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, 
ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de 
seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a 
que estiver sujeita. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de PRESIDENTE DUTRA - MA, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios oriundos. 

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

Presidente Dutra - MA em 18 de fevereiro de 2019. 

Av. José Oiavo Sampaio, S/N - Centro. CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.36610001-08 
Presidente Dutra - MA 
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BANDEIRA CONTRUTORA E CONSTRUÇOES LTDA. 
CNl'J: 05.791.17110001-08 
Refesentante:Laudiney Bandeira da Costa - CPF: 724.773.003-00. 
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_--- VRiURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA PREFEITURA MU 

í_ 	 EXTRATOS DE CONTRATOS AVIS 

I PREGÃO PRES 
 EXTRATO 	DE 	CONTRATO 	ADMINISTRATIVO 	DE 	PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	N 

001.01022019.13.0322018. 	PREGÃO 	PRESENCIAL: 	N 2 	032/2018 	- 	SRP. 	CONTRATANTE: o 	Município 	de 	Santa 	H 
P refeitu ra 	Municipal 	de 	Presidente 	Dutra 	- 	MA, 	através 	da 	Secretaria 	Municipal 	de interessados que, com base na Lei n 
nfraestrutura e Serviços Públicos. OBJETO: Prestação de serviços de locação de caçambas n 9 . 8.666/93 e suas alterações posterk 

para 	atender 	as 	necessidades 	do 	Município. 	DATA 	DA 	ASSINATURA: 	01/02/2019. 2019, licitação na modalidade Pregão n 
: 	CONTRATADO: BANDEIRA CONTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 05.791.171/0001-08, a futura e eventual Contratação de 

Av. José Olavo Sampaio Centro, N 	1325 Sala 002, Presidente Dutra MA, Inscrição Estadual: (comuns e perecíveis) e água mineral p: 
123184827, REPRESENTANTE: Laudiney Bandeira da Costa CPF: 724.773.003-00. VALOR DO : 	

será realizada na sala da Comissão Pert 
CONTRATO: R$ 543.600,00 (quinhentos e quarenta e três mil e seiscentos reais) sendo o n. 	178, Centro, Santa 	Helena - 	MA. 
valor mensal de R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) pelo período de 12 : 	

interessados no endereço supra, de 2 
(doze) meses. VIGÊNCIA: 31/12/2019, BASE LEGAL: Lei Federal n 9  8.666/93 e alterações. 

12:00h (doze horas), onde poderão ser 
Jurivan Carvalho de Souza - Secretário Municipal. \, 	

recolhimento da 	importância 	de 	R$ 
através de Documento de Arrecadaçãc 

EXTRATO 	DE 	CONTRATO 	ADMINISTRATIVO 	DE 	PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	N9 endereço. 
002.01022019.13.032 2018. 	PREGÃO PRESENCIAL: 	N 	032/2018 - SRP. CONTRATANTE: 
Prefeitura 	Municipal 	de 	Presidente 	Outra 	- 	MA, 	através 	da 	Secretaria 	Municipal 	de 
Infraestrutura e Serviços Públicos. OBJETO: Prestação de serviços de máquinas pesadas 

i 	diversas para atender as necessidades do Município. DATA DA ASSINATURA: 01/02/2019. 

I 	
CONTRATADO: BANDEIRA CONTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 05.791.171/0001-08, PREFEITURA MUNICIPAL 
Av. José Olavo Sampaio Centro, N' 1325 Sala 002, Presidente Dutra MA, Inscrição Estadual: 
123184827, REPRESENTANTE: Laudiney Bandeira da Costa CPF: 724.773.003-00. VALOR DO EXTRATO DE CONTRAI 
CONTRATO: R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais). VIGÊNCIA: 31/12/2019. • 	, 	BASE LEGAL: Lei Federal n 2  8.666/93 e alterações. Jurivan Carvalho de Souza - Secretário a) Processo Administrativo n. 	161811 
MuzcipaI. 	 -- - 	em 01 de fevereiro de 2019 entre Pref 

n. 	06.172.720/0001-10 através da Secr 
EXTRATO 	DE 	CONTRATO 	ADMINISTRATIVO 	DE 	PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	N 2  SANTOS BEZERRA E CIA LTDA-EPP, im 
001.18022019.13.002.2019. PREGÃO PRESENCIAL: N2  002/2019. CONTRATANTE: Prefeitura Objeto: fornecimento de combustíveis, 
Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: conforme especificações descritas no 1 
prestação de serviços de transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria na modalidade Pregão, sob o n 	005/20 
Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 18/02/2019. CONTRATADO: BANDEIRA e) 	Modalidade 	Licitatória: 	Pregão 	Pr 
CONTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n. 2  05.791.17110001-08, AV. JOSÉ OLAVO (oitocentos e oitenta e três mil, seiscE 
SAMPAIO CENTRO, N' 1325 SALA 002, Presidente Dutra - MA. REPRESENTANTE: Laidiney 0402; 	12; 	361; 	0231; 	2.017; 	3.3.90.3 
Bandeira da 	Costa. VALOR 	MENSAL DO CONTRATO: 	R$ 200.770,00 (duzentos 	mil e dezembro de 2019, a contar da data 
setecentos e setenta reais) totalizando o valor global de R$ 2.208.470,00 (dois milhões e Raimunda Sousa Carvalho Nascimento 
duzentos e oito mil e quatrocentos e setenta reais) pelo período de 11( onze) Meses. Bezerra, representante legal. 
VIGÊNCIA: 	31/12/2019. 	BASE 	LEGAL: 	Lei 	Federal 	n 2 	8.666/93 	e 	alterações. 	Jurivaldo 
Carvalho De Souza- Secretário Municipal. PREFEITURA MUNI( 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO AVIS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO TOMADA 

22 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2  TP-005-2018-001. PARTES: Prefeitura Municipal de A Prefeitura Municipal de - 

Presidente Juscelino-Ma, e a 	Empresa: J 	R 	PEREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO-ME. Comissão Permanente de Licitação-CP 

Assinado 09 de Maio de 2018. O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo janeiro de 2019, torna público que rea 

de execução dos serviços de implantação de abastecimento de água nos povoados, riacho de 2019, na Sala da Comissão Perman€ 

grande, 	Povoado 	santo 	Antônio 	e 	Povoado 	vila 	nova, 	conforme 	convênio 	n9 Meio, N 2  1670 - Aeroporto, Trizidela 

861714/2017/INCRA, até dia 09 de Junho de 2019. As demais clausulas fica inalteradas. Preços, do tipo menor preço global, tei 

Pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma: José Magno dos Santos Teixeira - elaboração do diagnóstico ambiental i 

Prefeito 	Municipal. 	Pela 	Empresa: J 	R 	PEREIRA CONSTRUÇÕES 	E 	COMÉRCIO-ME: José conservação dos mananciais de abastec 

Ribamar 	Rodrigues 	Pereira. 	Empresário. 	José 	Magno 	dos 	Santos 	Teixeira. 	Prefeito de Trizidela do Vale/MA, conforme 
Municipal Ambiente, conforme Edital e seus Anex' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO de 1993 e suas alterações, Lei Complerr 
n 2  147/2014. O Edital e seus Anexos 

AVISOS DE LICITAÇÃO supra, 	de 	2 9 	a 	6 2 	feira, 	no 	horário 

PREGÃO PRESENCIAL N2 4/2019/CPL 
consultados e obtidos gratuitamente. 1 
pelo e-mail cpItrizideladovaIe.mahotr 

Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 horas 	 Tri 
do dia 12 de março de 2019, na sede da Prefeitura Municipal na Rua Senador Urbano 
Santos N 2  970 - Centro - Rosário - MA, Licitação na Modalidade Pregão Presencial N 
04/2019/CPL, do Tipo Menor Preço, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada 
na Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado, sob o Contrato de Repasse n 2  
831029/2016/Operação n2  1032059-89/C.E.F./Programa de Fomento, através da Secretaria 	 ESTADO 1 
Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimerito/SEMAPA da Cidade de Rosário, 	 PREFEITURA M 
Quantitativos e Condições Estabelecidas no Anexo 1. Este Edital e seus anexos poderão ser 
examinados pelos interessados ,ou obtidos gratuitamente no endereço supra citado de 2 	 RESULTAI 
a 6 feira, no horário de 8:00 as 12:00 horas. 	

PREGÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N 2  512019/CPL 	 O Pregoeiro da Prefeitura 
designado pelo Decreto 3.273/2019; tci 

Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 14:00 horas 	data de 20/02/2019, licitação na moda 
do dia 12 de março de 2019, na sede da Prefeitura Municipal na Rua Senador Urbano 	como vencedora a empresa: AUTO P0: 
Santos N 2  970 - Centro - Rosário - MA, Licitação na Modalidade Pregão Presencial N 
05/2019/CPL, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos, para atendimento do 
Programa Estratégia Saúde da Família/PESF/Portaria n 9  1.742/2017/MS, através da 
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da Cidade de Rosário, Quantitativos e Condições 	 PREFEITURA MU 
Estabelecidas no Anexo 1. Este Edital e seus anexos poderão ser examinados pelos 
interessados ou obtidos gratuitamente no endereço supra citado de 2 2  à 6 feira, no 	 RESULTA 
horário de 8:00 às 12:00 horas. 	 CONCORRÊ 


