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Processo Administrativo no 02.2004.00312020 
TOMADA DE PREÇOS N.° 01012020 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 15/05/2020 
HORÁRIO: 10:00 HORAS 
PRORROGADO PARA: 1810512020 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 003.29O52O2O14.O1 02020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO QUE ENTRE Si FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
DUTRA - MA ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA R. 
MACEDO SOARES, PARA O FIM QUE 
ESPECIFICA. 

Ao(s) 29 (Vinte e nove) dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede à Av. Prefeito 
Adair Léda, SN, Centro, Residencial Tarumã - PRESIDENTE DUTRA - MA, adiante 
denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ sob o n. ° 06.138.366/0001-08, através da Secretaria Municipal de Saúde, neste 
ato representado pelo Sr. José Francisco Carvalho da Costa CPF: 798.268.731-87, 
Secretário Municipal, do outro a empresa R. MACEDO SOARES CNPJ: 
10.680.662/0001-03, estabelecida na RUA FREDERICO COELHO 29 - CENTRO, 
TUNTUM - MA, neste ato representado pelo Sr. Francisco Macedo Soares CPF: 
471.736.883-53, adiante denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei n.° 
8.666/93, no Processo Administrativo 02.2004.003/2020, no Edital de Tomada de 
Preços n° 010/2020, firmam o presente Contrato Administração de Prestação de 
Serviços N° 003.29052020.14.0102020, que passará a vigorar a partir de sua 
assinatura e será regido pelas cláusulas abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de descupinização, desratização 
e dedetização em geral de logradouros públicos diversos para atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a planilha vencedora em conformidade 
com o Edital da TOMADA DE PREÇOS n. °  010/2020, 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.° 8.666193. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL 

O valor do presente contrato é de R$ 88.986,50 ( Oitenta e oito mil novecentos e oitenta 
e seis reais e cinquenta centavos ) a ser pago 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: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM GERAL 

1 Secretaria Municipal de Saúde/FMS 

1.1 CAPS Sede M 2  1065 R$ 5,51 R$ 5.868,15 

1.2 Centro de Saúde Pov. Creoli 
Povoado Creoli dos 

M 2  605 R$ 5,51 R$ 3.333.55 
Jovinianos  

1.3 Centro de Saúde Raimundo Barros Sede M 2  945 R$ 5,51 R$ 5.206,95 

14 
CEO-Centro de Espec. 

Sede M 2  660 R$ 5,51 R$ 3.636,60 
Odontologicas  

1.5 
Nucleo de Assist. a Saúde da 

Sede M 2  490 R$ 5,51 R$ 2.699,90 
Fam iii a  

1.6 Posto de Saúde Carmosina Torres 
Povoado Santa Rita 

M2 445 R$ 5,51 R$ 2.451,95  
do Sul  

17 
Posto de Saúde João Sebastião Povoado Pedra 

M 2  390 R$ 5,51 R$ 2.148,90  
Rodrigues Branca 

18 
Posto de Saúde José Martins de 

Povoado Firmino M 2  390 R$ 5,51 R$ 2.148,90 Moraes 

1.9 Posto de Saúde Mãe Cristina 
Povoado 

M 2  460 R$ 5.51 R$ 2.534,60 
Canafistula  

Posto de Saúde Mãe Francisca 
Povoado São João M 2  460 R$ 5,51 R$ 2.534,60 Rios  

1.11 Posto deSaúde Palma Povoado Palma M 2  465 R$5.51 RS 2.562,15 

1.12 Samu-Serv. Sede M 2  435 R$ 5,51 R$ 2.396,85 
U B de Saúde Ana Rodrigues de 

Sede M 2  435 R$ 5,51 R$ 2.396,85 Morais Sampaio 

1.14 
U B de Saúde Antonia Ribeiro 

Sede M 2  390 R$ 5,51 R$ 2.148,90 Cavalcante 

1.15 U B de Saúde do Angical Povoado Angical M 2  435 R$5,51 R$2.396,85 

1.16 U B de Saúde do Calumbi Povoado Calumbi M 2  435 R$ 5,51 R$ 2.396,85 
U B de Saúde Dr. Raimundo N de 

Sede M 2  430 R$ 5,51 R$ 2.369,30 S Ribeiro 

1.18 
U B de Saúde João Francalino de 

Sede M 2  435 R$ 5,51 R$ 2.396,85 Carvalho  
1.19 U B de Saúde Mãe dos Anjos Sede M 2  410 R$ 5,51 R$ 2.259, 10 

1.20 U B de Saúde Tonico Figueiredo Sede M 2  435 R$ 5,51 R$ 2.396,85 

1.21 Unidade de Saúde Or. Elígio abath Sede M 2  670 R$ 5,51 R$ 3.691,70 
Hospital Municipal Dr. Jean 

Sede M 2  5265 R$ 5,51 R$ 29.010,15 Carvalho  

TOTAL R$ 88.986,50 
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PARAGRAFO 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 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar os serviços nos prédios públicos que compõem a Secretaria Municipal de 
Saúde, sendo próprios ou locados, todos estabelecidos no Município de PRESIDENTE 
DUTRA/MA e zona rural no caso de postos de Saúde, conforme solicitações, 
acompanhada das respectivas notas fiscais sob pena de rescisão de contrato. 

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

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato; 

e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e 
Termo de Referencia; 

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando 
da execução do Contrato; 

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não 
estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as 
mesmas especificações; 

h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato; 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do Contrato. 
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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 produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas no Edital; 

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. 

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 fornecimento até o necessário 
atendimento total dos serviços cotado limitando-se os serviços até o dia 31 de dezembro 
do ano de 2020. 

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 Saúde, conforme a 
execução dos serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICACÃO ORCAMENTÁRIA E EMPENHO 

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

10.301 .0021 .2.032 - Manutenção e Funcionamento dos Serviços da Atenção Básica 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
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10.304.0021.2.041 - Programa de Vigilância Sanitária - PVS 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros 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 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de 
PRESIDENTE DUTRA 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 ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado 
e aceito; 

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE; 

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato. 

AV. Prefeito Adir 1éda, S/N - Centro Administrativo Ciro Evangelista - Residencial Tarurni 
CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/0001-08 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 

4 	CNPJ 06.138.3661000 1 08 

Goarna de 

Presidente 
;Dutra 

(oie.lritiriito cnn \osn kin1eo 

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; 
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. 
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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% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS 

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados nos prédios 
públicos que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, sendo próprios ou locados, 
todos estabelecidos no Município de PRESIDENTE DUTRA/MA e zona rural no caso de 
postos de Saúde, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais. 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: É responsabilidade da empresa vencedora o 
fornecimento dos equipamentos, mão de obra, ferramentas, material de consumo e 
pessoal qualificado para a prestação do serviço, ficando a Administração isenta de 
quaisquer outros ônus decorrentes da prestação do Serviço 

Os serviços licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo 
também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde que 
compõem este processo. 

O prazo de realização dos serviços será imediato, em até 02 (dois) dias após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. 

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de 
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir os serviços ou a 
totalidade dos serviços no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas 
penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por 
conta da empresa contratada. 

No ato da entrega dos serviços na Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de 
Serviços, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura 
do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do 
produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos 
mesmos. 

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços executados estão em 
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a 
notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e 
suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 
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A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que 
será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura 
do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

Os serviços deverão ser executados nos locais citados acima, em horário comercial de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, podendo também conforme a 
necessidade e circunstancias serem realizados no fins de semana e feriados, como 
podemos citar casos de escolas, postos de Saúde e outros que não funcionem nestes 
dias específicos e sejam necessário a realização dos serviços neste período, sem 
nenhum custo adicional a Contratante por tais condições. 

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria 
solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior. 

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a 
substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, 
quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo 
de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES 
FINANCEIRAS E DESCONTOS 

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, 
Çi o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se 

referia até a data do efetivo pagamento, pelo Indice de Preços ao Consumidor 
Amplo— IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-11 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 + IPCA1100) N/30-1] x VP, onde- 
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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. 

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 21106/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

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 COMUNICAÇÕES 

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 
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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 e dos princípios gerais de 
direito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato vincula-se ao Processo da TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020 e 
à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - 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. 

PRESIDENTE DUTRA (MA), 29 de Maio de 2020. 

ÀV. Prefeito Adi, Léda, S/N - Centro Administratio Ciro Evangelista - Residencial Tarurn 
CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/0001-08 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 

• 	('PJ: 06.138.36610001-08 

Governo de 

Presidente 
Ç Dutra' 

Con.lruindo um \o'.o Tempo 

PREFEITURA MUNICIPAl. 
SECRETARIA MUNICIPAl 
José Francisco Carvalho d 
Secretário Municipal 
CONTRATANTE 

• 

DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
DE SAÚDE 
Costa 

R. MArCED: O C )ARS 
CNPJ: 10.680. 21Ó001-O3 
Representante: Francisco Macedo Soares CPF: 471.736.883-53 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPV 	 1 

1 

AV. Prefeito Adir Léda, S/N - Centro Administrativo Ciro Evangelista - Residencial Tarumã  
CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.36610001-08 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 
	

ISSN 1577-7069 	 N° 106, quinta-feira, 4 de junho de 2020 

o 

a 

atividade pertinente e compativel com o objeto da licitação. Os fundamentos da 
decisão encontram-se nos autos do processo nt 10.00.03612020 - SINFRA. OBJETO: 
Aquisição de Pa Carregadeira com recursos provenientes do convênio se 86752012018 
- SUDAM. 

ZIGOMAR COSTA AVELINO FILHO 
Secretário do SINFRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS NQ 312020 - CPI 

Objeto: Contratação de empresa para a reforma e adaptação de Unidades Básicas de 
Saúde situadas na zona rural do município de João Lisboa (MA). Aos viste e seis dias do 
mês de Maio de 2020 às 11:00 hs (onze horas), na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitações, situada na Av. Imperatriz nu 1331, Centro, Prefeitura de João 
Lisboa - MA, se fez presente o Presidente da Comissão Permanente de Licitações Marcos 
Veniclo Vieira Lima, Edivilsors Bezerra da Silva Secretário da CPI. e Aldo Borges de Oliveira 
- Membro da CPI. Foi instalada a sessão de reabertura e julgamento da licitação em 
epígrafe. Em continuidade aos trabalhos e, após a devida análise das propostas de preços 
apresentadas pelas licitantes, promovida pelo setor de engenharia (laudo anexo), é 
declarada desclassificada a proposta de preços apresentada pela empresa M. CARDOSO 
SOBRINHO posto que, conforme concluiu o laudo técnico prolatado pelo setor de 
engenharia, "Na planilha orçamentária da UBS Bom Lugar, o item 12.2 da planilha 
orçamentária está com a quantidade diferente da planilha base, apresenta a quantidade de 
236m2, enquanto a planilha base apresenta a quantidade de 238m2", "Na planilha da 084 
Capemba, o item 4.5.5 da planilha orçamentária está com a quantidade diferente da 
planilha base, apresenta a quantidade de 6,12m2, enquanto a planilha base apresenta a 
quantidade de 8,12m2' e "Na composição do 801 apresentado contempla o tributo CPRB 
no valor de 4,5%, tributo este não utilizado em orçamentos não desonerados". A proposta 
de preços da empresa P. SANTANA JUNIOR fora aprovada. Descarte, a CPL abre o prazo de 
lei para que as licitantes, querendo, interponham o recurso cabível. Não havendo qualquer 
contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, Edivilson Bezerra da Silva 
- Secretario, lavrei e assino a presente ata com os membros. Marcos Venicio Vieira Lima - 
Presidente CPI. Edivilsori Bezerra da Silva - Secretário CPL e Aldo Borges de Oliveira - 

MEMBRO CPL. 

Em, 17 de maio de 2020 
JAIRO MADEIRA DE COIMBRA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

Extrato do 12 Termo Aditivo Ao Contrato n2 092/2020. Partes: Município de luapecuru 
Mirim/MA e a Empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME. OBJETO: 
Aditivo de valor. VALOR: Fica acrescido o valor de R$ 12.750,00 (doze mil e setecentos e 
cinquenta reais), correspondente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do Contrato 
Originário. DATA DA ASSINATURA: 25105/2020. BASE LEGAL: Lei n 5  13.97912020 e Dispensa 
de Licitação níi 006/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  02 Poder Executivo; 14 Fundo 
Municipal de Saúde; 10.302.0024.2084.0000 Manutenção e Funcionamento de Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC; 3.3.90.30.00-Material de Consumo. 
ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Parnguacy Santos e Silva/Secretária Municipal de Saúde. 
P/CONTRATADO: Antonio Francisco Rocha de Abreu/Representante Legal. Itapecuru Mirim 
(MA), 25 de maio de 2020. 

Extrato do 39  Termo Aditivo Ao Contrato n2 079/2020. Partes: Município de Itapecuru 
Mirim/MA e a Empresa RCM Comércio e Serviços. OBJETO: Aditivo de valor. VALOR: Fica 
acrescido o valor de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais), correspondente ao 
percentual de 23,75% (vinte e trás virgulas setenta e cinco por cento) do Contrato 
Originário. DATA DA ASSINATURA: 0210612020. BASE LEGAL: Lei n2 13.97912020 e Dispensa 
de Licitação nu  00212020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 Poder Executivo; 14 Fundo 
Municipal de Saúde; 10.302.0024.2084.0000 Manutenção e Funcionamento de Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC; 3.3.90.30.00-Material de Consumo. 
ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Paraguaty Santos e Silva/Secretária Municipal de Saúde. 
P/CONTRATADO: Renas Moines dos Santos Costa/Representante Legal. Itapecuru Mirim 
(MA), 02 de junho de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato de 5a  1020/2020. Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA e a empresa A & 
G SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ e 0  12.532.358/000144. OBJETO: O objeto 
do presente Termo de Contrato é a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada na 
prestação de serviços de locação de ambulâncias (tipo A e tipo C), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, como parte das ações de 
combate à pandemia do COVID-19 (coronavirus), Conforme especificações contidas no 
processo administrativo de n2 200500212020 e dispensa de Licitação 5a  02012020. BASE 
LEGAL: Lei n 2  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 
e demais legislação aplicável. VALOR: O valor total a ser pago pelo prestação de serviços 
será de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: terá vigência a 
partir da data de sua assinatura e vigorará por 06 (seis) meses. As despesas correrão por 
conta da seguinte rubrica orçamentária: ÓRGÃO; 16 Fundo Municipal de Saúde; UNIDADE: 
16.17 - Fundo Municipal de Saúde; PROJETO ATIVIDADE: 2.098 - Manutenção e Gestão 
Plena Mun. Med. Completa; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. SIGNATÁRIOS; Pollyanna Gladyna Vieira Fialho Araújo, Secretária 
Municipal mie Saúde, CPF n5 962.685.223-20, pela Contratante e o Sr. Gilberto de Faria 
Pessoa Moreira, CPF n° 068.353.546-31, pelo contratado; data da assinatura: 03 de junho 
de 2020. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato de no 1/Ad/001/2020. A Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA/MA, inscrita no 
CNPJ sob o n0 06.021.810/0001-00, com sede na Rua Mendes Fonseca, n' 222, Centro, 
CEP: 65.715-000, LAGO DA PEDRA/MA, através da Secretaria de Segurança, Defesa Social e 
Cidadania, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa INOV9 COMERCIAL F 
SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ n 2  03.478.56310001-88, com sede à Av. Brasilia, s/n °, 
00. 33, Lt. 09, Setor Aeroporto, Fazenda Nova - Goiás, doravante denominada 
CONTRATADA. OBJETO: O objeto do presente Contrato é a aquisição de Veiculo tipo 
Viatura, para compor a frota do Município de Lago da Pedra - MA, conforme especificado 
na Ata de Registro de Preços n2 02/SSP-Pl/2020 referente ao Pregão Eletrônico n2 007/ISP-
Pl/2019, independentemente de transcrição. BASE LEGAL: Lei Federal n2 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n 5  01212017, aplicando-se, subuidiariamente, no 
que couberem, a Lei Federal nti 8.666/1993 e tuas alterações posteriores, a Lei 
Complementar n2 123/2006 alterada pela Lei Complementar 14712014 e demais normas 
pertinentes á espécie. VALOR: 0 valor total a ser pago pela aquisição será de R$ R$ 
93.299,45 (noventa e três mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco 
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da data de sua assinalara. As despesas 
correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias: Fonte de recurso: 0124000054 
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros - CONVENTO 89394912019 MJSP; Órgão: 21.00 - 

Fundo Municipal de Segurança Pública; Unidade: 21.21 - Fundo Municipal de Segurança 
Pública; Função: 06 - Segurança Pública; Subfunção: 181 - Policiamento; Programa: 0090 

Segurança Pública; Projeto/atividade: 1.161 - Aquisição de Veiculo Para a Guarda 
Municipal; Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 
SIGNATÁRIOS: Sr. Euclides Sales de Sousa Sobrinho, Secretário Municipal de Administração 
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e Serviços Públicos, com competência para ordenar despesas junto à Secretaria de 
Segurança, Defesa Social e Cidadania, portador da cédula de identidade n 43667595-1 
(SSP/MA) e do CPF rio 258.201.413-34, pela Contratante e o Sr. Marcos Virmicius Azeredo 
Costa, portador da cédula de identidade nu 4409540 (DGPC/GO) e do CPF 000.772.171-44, 
pela contratada, data ria assinatura, 22 de maio de 2020. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Considerando o momento trágico pelo qual está passando toda a população 
mundial e por considerar viável a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada na 
prestação de serviços de locação de ambulâncias (tipo A e tipo CI, objeto do Processo 
Administrativo n 2  200500212020 de forma direta, com base no disposto na Lei 
13.97912020, a Secretaria Municipal de Saúde de Lago da Pedra - MA, em atendimento ao 
disposto no art. 26 da Lei 8666/93. RATIFICA a JUSTIFICATIVA para Dispensa de Licitação 
apresentada pela Secretária Adjunta de Saúde. 

lago da Pedra - MA, 70 de Maio de 2020. 
POLLVANNA GLADYNA VIEIRA FIALHO ARAÚJO 

Secretária Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NQ 22/2020 
Repetição 

Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa, objetivando para futura e eventual prestação 
de serviços de lavagem de veiculos das secretarias municipais, com exclusividade dos itens 
para ME, EPP e Mfl. ABERTURA: 17 de Junho de 2020 as 09h:00. ENDEREÇO: Na Praça Rui 
Fernandes Costa, 5/nu, Centro, Nina Rodrigues/MA. LEGISLAÇÃO: 10.520102, Decreto 
Municipal 03/07 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
OBTENÇÃO IDO EDITAL: O edital completo está à disposição dos interessados na Comissão 
Permanente de Licitação no endereço acima citado, onde poderá ser adquirido através de 
pagamento de uma taxa de RS 100,00 (cem reais). 

Nina Rodrigues MA, 2 de Junho de 2020. 
RAIMUNDO NONATO SILVA JUNIOR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 112020 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 
18106/2020, às 09:00h (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo 
objeto é a aquisição de ambulància tipo A (simples remoção), modelo pick-up 4x4, de 
ampla participação. As propostas de preços serão recebidas no endereço eletrônico até às 
09:00h (horário de Brasília( do dia 18/0612020. O Edital da presente licitação poderá ser 
obtido nos endereços eletrônicos: https://penalva.ma.gov.br/Iicilacões;  
www.comprasgovernamentais.gov.br  ou na Comissão Permanente de Licitaçãó-CPL situado 
à Praça Dr. José Joaquim Marques, n' 222, Bairro Centro, Penalva/MA, CEP: 65.213-000 
mediante a apresentação de midia gravável (pen-drive) Informações pelo telefone 1981 
3358-1329, das OBh às 12h (horário local( ou pelo e-mail: licitacao.penalva@gmail.com.  

Penalva-MA, 2 de junho de 2020. 
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação de Serviço ri 0  001.29052020.14.0102020. 
Tomada de Preços: n2 01012020. CONTRATANTE: Municipio de Presidente Outra - MA, 
através da Secretaria Municipal de Fducaçâo. OBJETO: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de descupinização, desratização o dedetização em geral de 
logradouros públicos diversos para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Educação. DATA DA ASSINATURA: 29/0512020, CONTRATADA: R. MACEDO SOARES CNPJ: 
10.680.662/0001-03, RUA FREDERICO COELHO 29 CENTRO TUNTUM-MA. 
REPRESENTANTE: Francisco Macedo Soares CPF: 471.736.883-53 VALOR DO CONTRATO: R$ 
122.878,51 ( Cento e vinte e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um 
centavos) VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2020. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666193. Jurivaldo 
Carvalho de Souza - Secretário Municipal. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação de Serviço n5 002.29052020.14.0102020. 
Tomada de Preços: n5 01012020. Contratante: Município de Presidente Outra - MA, através 
da Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de descupinixação, desratização e dedetização em geral de logradouros 
públicos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA 
DA ASSINATURA: 29/05/2020, CONTRATADA: R. MACEDO SOARES CNPJ: 10.680.862/0001-
03, RUA FREDERICO COELHO 29 - CENTRO - TUNTUM-MA. REPRESENTANTE: Francisco 
Macedo Soares CPF: 471.736.883-53 VALOR DO CONTRATO: R$ 122.878.51 ( Cento e vinte 
e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) VIGÊNCIA: 31 de 
Dezembro de 2020. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666193. Jurivaldo Carvalho de Souza - 

Secretário Municipal. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 0 003.29052020.14.0102020. 
Tomada de Preços: n5 010/2020. CONTRATANTE: Município de Presidente Outra - MA, 
através da Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação de empresa para a 
prestação do serviços de descupinização, desratização e tledetiração em geral de 
logradouros públicos diversos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 
DATA DA ASSINATURA: 29/0512020, CONTRATADA: R. MACEDO SOARES CNPJ: 
10.680.662/0001-03, RUA FREDERICO COELHO 29 - CENTRO - TUNTUM-MA. 
REPRESENTANTE: Francisco Macedo Soares CPF: 471.736.883 -53 VALOR DO CONTRATO: R$ 
88.986,50 ( Oitenta e oito mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos ) 
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 7070. BASF LEGAL: Lei Federal 8.666193. José Francisco 
Carvalho da Costa Secretário Municipal.  

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação de Serviço n° 004.20052020.14.0107020. 
Tomada de Preços: nu 01012020. CONTRATANTE: Município de Presidente Outra . MA, 
através da Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de descupinização, desratização e dedetização em geral de 
logradouros públicos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. DATA DA ASSINATURA: 2910512020, CONTRATADA: R. MACEDO SOARES CNPJ: 
10.660.66210001-03, RUA FREDERICO COFLHO 29 - CENTRO - TUNTUM-MA. 
REPRESENTANTE: Francisco Macedo Soares CPF: 471.736.883-53 VALOR DO CONTRATO: R$ 
88.986,50 ( Oitenta e oito mil novecentos e oitenta e sais reais e cinquenta centavos ( 

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 7070. BASF LEGAL: Lei Federal 8.666193. José Francisco 
Carvalho da Costa . Secretário Municipal. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação de Serviço n° 005.79057020.14.0102020. 
Tomada de Preços: n° 010/2020. Contratante: Município de Presidente Dutra - MA, através 
da Secretaria Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de descupinisação, desratização e dedetização em geral de 
logradouros públicos diversos para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Assistência Social. DATA DA ASSINATURA: 29/05/2020, CONTRATADA: R. MACEDO SOARES 
CNPJ: 10,680.667/0001-03, RUA FREDERICO COELHO 79 - CENTRO - TUNTUM-MA. 
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