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Assunto: Pesquisa de Preços
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^Éncàrninho em anexo, a relação de serviços para que-seja realizada a
pesquisa dè preços cóm vistas à realização de procedimento de Contratação de
empresa pára a Prestação de SãrvJços^dè^Publiçaç^^^ Atos Oficiais dá Prefeitura
Municipal àe São João dos ÇirculaçâQ-no Estado do
Maranhão.! ^ • í
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001 -33

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretaria Municipal de Administração
Nesta.

DESPACHO
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jEm resposta à solicitação da Secretaria Muníciparde Administração,
estamos encaminhando em anexo, ãs .pesquisas de preços com seu respectivo mapa
de apuração realizadas, onde foi utllizadp.eÒrhp^fpnte de preços, outras contratações
deste mesmo objeto, fírmãdõ com"entes" púBliç^ o Art. 15, Inciso V da Lei
8.666/93, pbjètivanâpFà:;Gontrátã^^^ da-emprèsajgára Serviços de
Publicação dè" At6s'.Ofi'cjais^da''Prefeitu7a" Municipa&d^^^ dos Pátos-MA em
Jornal de Grande Circulação ho Estadodb:Maranhâo.!
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Sãp Joãb dos Patòs - MA, 07 de janeiro de 2021
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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001 -33

JUNTADA DE PESQUISAS DE PREÇOS
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JuntjD '̂aos';autos"*dpy^prqcesso''administrativo''n°"p50r005/2021, na
modalidade Dispensa de Licitaçãolas pesquisas de preços. '; ' |
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São-Joãp,dos^I^átos - MA,^06 dè janeiro de 2021
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
CNPJ N": 06.896.534/0001 - 24

^%OLHA n° /S

CONTRATO N" 1806002/2020
Rubri

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SUCUPIRA DO NORTE, através do(a)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CNPJ-MF, N" 06.896.534/0001-24, denominado daqui por
diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) LEILA MARIA REZENDE RIBEIRO, PREFEITA
MUNICIPAL, portadora do CPF n° 374.005.843-91, residente na ALAMEDA LUIZ GONZAGA CARNEIRO, e do
outro lado JORNAL DO ESTADO - RF DINIZ COMERCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ 12.347.287/0001-00, com
sede na , São Luís-MA, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo{a) Sr(a).
REINALDO FONSECA DINIZ, residente na RUA SÃO FRANCISC0,121, VILA PALMEIRA, São Luís-MA, CEP
65046-720, portador do(a) CPF 062.924.533-91, têmjusto e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NOESTADO DOMARANHÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICÍPIO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1
Publicação de matérias em jornal de grande
circulação no estado do Maranhão/MA.

CM^ 900
R$ 18,00 R$ 16.200,00

TOTAL RS 16.200,00

CLAUSULA SEGUNDA - DAFUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93," de 21 de junho de 1993, e suas posteriores
alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS as notas de
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediatacorreção das deficiências e ou irregularidadesapontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1®, do art. 65, da Lei
n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Rua Hilderico Rufino Guimarães n" 111 - Centro —Sucupira do Norte —MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
CNPJ m 06.896.534/0001-24

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objetoco
nos casos que exigem providências corretivas;

^%OLHA n°

Rubri^^

iiratual, dilígemnaiiüu

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 18 de Junho de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de
2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n® 8.666/93, e poderá ser
solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do
objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de

contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de
alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como rendapara o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA decorrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante
a prestaçãodos serviços, paraadoçãodas providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e asjustificadas só serão aceitas
por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas noprazo máximo de05(cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - Ovalor total da presente avença é de R$ 16.200,00 (dezesseis mil, duzentos reais), a ser pago no prazo de até trinta
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente
prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
CNPJ N°: 06.896.534/0001 - 24

FINANÇAS e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas
observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuíveí à Côrtli'âTadâ";^plfcai^
se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice
do dia anteriorao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação
orçamentária Exercício 2020 Atividade 0301.041220002.2.013 Manutenção e fimcionamento da sec. de Adm. e
Finanças, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no
valor de R$ 16.200,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos
respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n." 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE,com a apresentação das devidasjustificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOFORO,BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legisIaÇão específica, consubstanciada na Lei n® 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas posteriores alterações, e, emcasosomissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e
disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SUCUPIRA DO NORTE, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas
deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes.

SUCUPIRA DO NORTE-MA, 18 de Junho de 2020

IVIQAMÍ

Prefeitura Municipal de Sucupirado Norte-MA
Secretaria Münicipal de Administração e Finan^s

Leila Mana Rezende Ril^iro
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

T^DINIZCOMERCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ; 12.347.287/0001-00

CONTRATADA

^%OLHA n°

)el(r55tDr
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COIíTitATOQUE(F^DOMUNICIiMO 1.REV10£NCIAS0CIA1-ü05SEUV1ü0^
DEAÇAILANOIA'11'SEMA.tAhMPRi-Ao
ESCOLf\RSANAFORMAAHAIXO^

Poi*cst2ínstrumcinoparticular,OMUNlClPfOOEAÇAlLÂNÜLVatravcsiíoINSTi
PREVIDÊNCIASOCIALDOSSERVIDORESDOMUNICÍPIODEAÇAILA^JÜIA•IPSE^1A.inscriío
CNTJsobn«11^69.190/0001-B9.situatl£ínaRuaMaranhãon»L708noBoírroGETATAçaiíSníiia/M/v
ís^teatorepresentadopelaSenhoralosaneMariaSousaAmujo.CarteiradeidcniiUaetn
QOOO*;1752995-3SSP/MA.eCPF40L094.293-20,PresiduiUedoIPSEMA.nomeadapelaport^na
ri®.612/2019-GAa.denominadaCONTRATANTEedeoutrolado.aempresaGRAFICAESCOLARS-A.
InsertianoCNP|sobn®06.273.072/0001-99,locslízadanaAV.ANAlANSEN,200-S.^0FÍL^NClSCü
CEP.65.076-902SÂOLÜIS-MA,l.iscritanoCNPJsobon'06.273.072/0001-99.nesteaiorepreseniadü
peloproprietário.Sr.jofeOdÜoítSoaresFilho,portadordaCéduladeIdentidaden®03999-i8l2010-2
SSP/MA.doCPF£108.341.063-53.aseguirdc-nomínatínCONTIUTADA,peloquecontratamnos
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CUUSUU QUARTA - OA FOllMA DE EXECUÇAO EESPECIFICAÇÕES TÉCNIDVS;
A.L As matérias a serem publicadas dewrâo ser medidas cni centímetro.

^-1.1. AContratada deverá campor as matérias recebidas opubifcá-las com ocaber<-iíbo padriO
ccniratanle.

4.1.2, /is rn.'ítúrias-a yerem pnblicadaíí devcráo ser veiculadas no cadenio NOl ÍCIARÍO .

4; 13- Os te.M05 deverão ser encaminhados á ConlrJtada. juntamente com .i ioílcitúçáo t!ü serriço.
airnvfe decnrretfi vlKrónfca {e-rnati), ccrreios ou dit eíamenie ásede da ContriUda.

4.1.4. As maiérias potíer3o ser jíubiíradai em dias utel.^. vcritério da Contr.Uaiilo.
4.2. Obrigaçóes dacunu^tanie c da cunlítdjda.

43,1 A Cuntrfitaow Cfímu,rilc4r 4 Conrr-íiàda as possíveis irrc^ylaiidades iletei-tadas na
eXectiÇ.1ü dos scr/íços ora cordMtatiôa.

4.2.2. AConiraUdj dt^-erá envur âOmtra!Ji.le, obriipitmlamente, e senj ôluts pari» a ConirJunie.
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433.Apublicado das matérias deverá ícah/.ada d.il.i pela tonirampte.

4 Z,4. AContratada .^erá resjmrisavel por quaisquer fbims cjusados diix-fâmcnle òf.amraU)Ue uu a
tcrciííroí. decorrenlas dvitoa ndpa ou dedo na cíteojç^o dni •.crviços ora ccmirntadus.

4Z5 AConirniSíia será responsável pfín*; nnc.irgiH lr7ihal)5l';tJS, prcvidendários, lisods e
ComeruaiJ, rísuíianies dy execuçán daconírato.
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Segunda-Feíra. 20 - Abril - 2020

PREGÃO PRESENCIAL

ÀVISp DE MUDANÇA DE LOCAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020- REGISTRO

DE PREÇOS

O munic/pío de Açailândia (MA), através da Prefeitura
Municipal de Açaiiándía, por meio da Comissão Central de
Licitação - CCL, torna público aos interessados que, com
base ná Lôi n® 10.520/02. Lei n® 123/2006 e alterações
posteno.res, Decreto Municipal n® 134/2015, Decreto
Municipal n® 136/2015, Decreto Municipal n® 177/2018,
Decreto Municipal n® 140/2017 e alterações posteriores, e
subsidíariamente as disposições da Lei n® 8.666/93 e suas
alterações posteriores, que a licitação na modalidade
Pregão Presencial n® 018/2020, do tipo Menor Preço (por
item), tendo por objeto o registro de preços pelo prazo de
12 (doze) meses visando a eventual contratação de
pessoa(s) ]urldlca(s), para a aquisição de Livro Didático
para os.-alunos da Educação Infantil - (Creche de 2 e 3
ancs..Pré-Escolar de 4 e 5 anos) da Rede Municipal de
Ensino de interesse da Secretaria Municipal de Educação,
que a. sessão será realizada na Escola Municipal
Jurgielde Alves Sampaio de Açailândia, Próximo ao
Posto Rancho, situada na R. Goiás, 1558. Centro, CEP
65,;930-000, Açailândia, Maranhão, em 22 de Abril de
2020 às 15 h. Esclarecimentos adicionais na sede da
Prefeitura Municipal de Açailândia - CCL (Comissão
Central de Licitação) ou pelo e-mail:
líc!tacáo@acailandia.ma.gov'.br. Açailândia (MA). 20 de
Abril dé 2020.

Denílson Odilon Fonseca

Pregoelro
Portaria 024/2020

IPSEMA

DISPENSA

. EXTRATO DO CONTRATO N® 009/2020

EXTRATO DO CONTRATO n® 009/2020. PARTES;
Município de Açailândia-Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Açailándia-IPSEMA, pela
CONt^TANTE; e a empresa GRAFICA ESCOLAR S.A,
inscrita ho CNPJ sob n® 06.273.072/0001-99, localizada na
AV. ANA JANSEN S/N SÃO FRANCISCO CEP.
65.Q76--902 - SÃO LUIS-MA como CONTRATADA.
OBJETO: contratação de pessoa jurídíca(s'i para prestação
dos serviços de publicação de matérias oficiais em jornal
de grande circulação no Estado do Maranhão, na forma de
serviço contínuo, para atender as necessidades do Instituto
de Previdência Social dos Servidores do Município de
Açailândia - IPSEMA. BASE LEGAL: Nos termos do Art.
24 .ncisô )! da Ler Federal N' 8.666/93 e suas posteriores
altetaCSes VALOR TOTAL de RS 9.600,00 (nove mil e
,eTs=Ltos reais), DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:
Exercício 2020, Unidade Orçamentária: 20.30
Especiticações: O9.l22.0035.2.159-Manutençâo

D.O. PODER EXECUTIVO

Administrativa do IPSEMA: Elementos das Despesas.
3.3.90.39.G0-Descríçâo: Outros serviços de terceiros
Pessoas Jurídícas-Fonte do Pprurcn- n nj nnnnnn.
Recursos do RPPS-SIGNATARIOS: • Sot
Araújo Carteira de identidade n® 00(041752995-3^
MA. e do CPF N® 401.094.293-20. Ins ituto de Prevldãn
Social dos Servidores do Munícíp
IPSEMA, pela CONTRATANTE Sr. .
Filho, portador do CPF n® 008.341
039994B12C10-2 SSP/MA, pela CONTRATADA. FORO;
Comarca de Açaílândia/MA. ARQUIVAMENTO; Arquivado
por meios próprios no Município de Açaiiândía-MA-
IPSEMA. DATA DA ASSINATURA: 20 de abril de 2020.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020. Josane Maria Sousa

Araújo-Presidente do IPSEMA. Portaria n®612/2019-GAB.

o de AçaRêhd^--
oão Odilon So^es
063-53. Cl dá n®

Documento assi.nacc digliatmenie toiNtonTis mp no •
2 ''0\3-2 ae24'08a001 qusinstitui a '.nlraestruture de

ChavesFóO^cas Srasiisira • iCP-Brasit
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO " —QLL

CNPJ:06.113,690;0001-71

Rubn

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.: 025/2020
ASSUNTO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO
NO ESTADO DO MARANHAO, NOS DIVERSOS FORMATOS POSSiVElS. COM ENVIO
DE PÁGINA ORIGINAL DA PUBLICAÇAO REALIZADA.

Ratificação da Dispensa de Licitação

R. F. DINIZ COMERCIO SERVIÇOS E SERVIÇOS - EIRELl
Rua Sâo Francisco, n° 121.
Vila Palmeira São Luís - MA
CNPJ: 12.347.287/0001-00

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Ratifico para fins do disposto no art. 26 da lei Federai n° 8.666/93, e à
vista do Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, a Dispensa de Licitação n°
025/2020, tendo como objetivo a Prestação de Serviços de publicações em jornal
de grande circulação no estado do maranhão, nos diversos formatos possíveis,
com envio de página original da publicação realizada junto a empresa R. F. DINIZ
COMERCIO SERVIÇOS E SERVIÇOS - EIRELl, no valor global de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)

São Domingos do Maranhão - MA, 31 de agosto de 2020.

Cia

José-Mendes Ferreira

Prefeito Municipal

PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N® CENTRO. CEP 65.790-000
SAO DOMINGOS DO MARANHÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CNPJ: 06.113.690/0001-71

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.; 025/2020

"Contrato de Prestação de Serviços de
publicações em jornal de grande circulação
no estado do maranhão, nos diversos
formatos possíveis com envio de página
original da publicação reaüzada, que
pactuam o Município de SÃO DOMiNGOS
DO MARANHÃO e a R. F. DINIZ

O COMERCIO SERVIÇOS E SERVIÇOS -
EIRELI"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO, com sede na Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, CEP: 65.790-000
São Domingos do Maranhão/MA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n° 06.113.690/0001-71,

doravante designado, simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal Sr. JOSE MENDES FERREIRA, e a empresa

CONTRATADO: R. F. DINIZ COMERCIO SERVIÇOS E SERVIÇOS -

EIRELI, Rua São Francisco, n° 121. Vila Palmeira São Luís - MA CNPJ:
12.347.287/0001-00, em decorrência do resultado da DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 025/2020, ajustam entre sl o presente CONTRATO, mediante as
seguintes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DÓ OBJETO

Constitui objeto deste contrato a Prestação de Serviços de publicações em jornal
de grande circulação no estado do maranhão, nos diversos formatos possíveis,
com envio de página original da publicação realizada, de acordo com a planilha
vencedora, conforme Processo Administrativo n.° 025/2020, em conformidade com
o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 025/2020 que, com seus anexos
integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e
efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento
lioitatório realizado na forrría da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da
CONTRATADA:

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N® CENTRO. CEP65.790-000
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHA n

Rubri

I -- Receber as resenhas de por meio eletrônico, preferencialmente e-mail, e
publica-los dentro de 24 horas após o recebimento;
II - Comunicar a contratada quaisquer atrasos nas matérias enviadas
III - Responder os e-maíls confirmando os agendamentos das matérias e o valor
de cada matéria.
IV - Disponibilizar a publicação das resenhas em arquivo PDF, preferencialmente,
e Impresso sempre que solicitado.
V- Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação
e qualificação exigida na licitação;
VI - Emitir as notas fiscais mensalmente, discriminando as resenhas publicadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o fie! cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se
compromete a:
I - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que
preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
il - Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal,
acompanhar a execução do objeto deste Contrato; e
III - Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer falha ou
problema que ocorra na execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DA EXECUCÁO 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 serviço/fornecimento até o
necessário atendimento total do material, durante todo o exercício fiscal de 2020,
prorrogável por igual período desde que devidamente Justificável.

CLÁUSULA QUINTA - PREGO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global do presente contrato é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o
pagamento ocorrerá no prazo máximo de 30 dias apôs realização serviço, a ser
pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota
fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos serviços por responsável pelo
setor;

ITEWl DESCRIÇÃO QUANT.
CM/COL

UND V. UNT V. TOTAL

1

Serviços de publicações em
jornal de grande circulação no
estado do maranhão, nos
diversos formatos possíveis,
com envio de página_ original
da publicação realizada.

1.000,00
CM/

COLUNA
R$ 20,00 R$ 20.000,00

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N® CENTRO. CEP 65.790-000
SAO DOMINGOS DO MARANHAO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINAN^^qLHA n°
CNPJ N": 06.896.534/0001 - 24

CONTRATO N" 1806002/2020
Rubrica

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SUCUPIRA DO NORTE, através do(a)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CNPJ-MF, N® 06.896.534/0001-24, denominado daqui por
diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) LEILA MARIA REZENDE RIBEIRO, PREFEITA
MUNICIPAL, portadora do CPF n® 374.005.843-91, residente na ALAMEDA LUIZ GONZAGA CARNEIRO, e do
outro lado JORNAL DO ESTADO - RF DINIZ COMERCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ 12.347.287/0001-00, com
sede na , São Luís-MA, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).
REINALDO FONSECA DINIZ, residente na RUA SÃO FRANCISC0,121, VILA PALMEIRA, São Luís-MA, CEP
65046-720, portador do(a) CPF 062.924.533-91, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NOESTADO DO MARANHÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICÍPIO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1
Publicação de matérias em jornal de grande
circulação no estado do Maranhào/MA.

CM^ 900
R$ 18,00 R$ 16.200,00

TOTAL RS 16.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso II da Lei n® 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e suas posteriores
alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS as notas de
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediatacorreção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1®, do art. 65, da Lei
n® 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes doTermo Contratual, consoante estabelece a Lei n® 8.666/93 e suasalterações posteriores;

Rua Hilderico Rufino Guimarães n® 111 - Centro - Sucupira do Norte - MA
Página 1 de 3



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

Acolha n°SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
CNPJ N": 06.896.534/0001 - 24

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto cc
nos casos que exigem providências corretivas;

Rubrk

ritfâlual, dlll^nciando

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 18 de Junho de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de
2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n°8.666/93, e poderáser
solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do
objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimentode

contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública, enquanto perdurarem os

motivos da puniçãOj ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridadeque aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de
alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidadesque deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante
a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas
por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 16.200,00 (dezesseis mil, duzentos reais), a ser pago no prazo de até trinta
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente
prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Rua Hilderico Rufino Guimarães n® 111 - Centro - Sucupira do Norte - MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
CNPJ N": 06.896.534/0001 - 24

FINANÇAS e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas
observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre deato oufato atribuível à Cunirdiaüa, aplicar^"
se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice
do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação
orçamentária Exercício 2020 Atividade 0301.041220002.2.013 Manutenção e funcionamento da sec. de Adm. e
Finanças, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no
valor de R$ 16.200,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos
respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.® 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidasjustificativas.

CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DO FORO, BASELEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei n® 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e
disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SUCUPIRA DO NORTE, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas
deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3- Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes.

SUCUPIRA DO NORTE-MA, 18 de Junho de 2020

IviQaUI ^

Prefeitura Municipal de Sucupirado Nprte-MA
Secretaria Muhicipal de Administração e Finanças

Leüa Maiia Rezende Ribeiro
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

lERCÍOE SERVIÇOS-ME

CNPJ: 12.347.287/0001-00
CONTRATADA

A?0LHA n°

Rua Hilderico Rufino Guimarães n® 111 - Centro - Sucupira do Norte - MA
Página 3 de 3


