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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA E A EMPRESA J R BOGEA
NETO, RARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO
DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

JOÃO DOS PATOS-MA EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.

De um lado, a Prefeitura de São João dos Patos-MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob o nS 106.089.668/0001-33, com sede na Avenida Getúiio Vargas, 135 - Centro, por sua Secretária
Municipal de Administração, a Sr. Thuany Costa de Sá Gomes, brasileira, casada, residente e domiciliada
nesta cidade. Inscrita no CPF sob o nS038.921.083-82, adiante denominada CONTRATANTE; e de outro
lado, como CONTRATADO a empresa J R BOGEA NETO, com sede e endereço na Av.dos Holandeses, 06,
Edif. Solaia C.TOSAPT 501, Ponta do Farol, São Luís-MA, inscrita no CNPJ sob o n® 36.633.065/0001-11,
neste ato representada pelo Senhor, Jose Ribamar Bogea Neto, portador do CPF n.® 026.458.083-44,
pelo que contratam, tendo entre si ajustada a presente contratação mediante as cláusulas e condições
seguintes;

CLÁUSUU PRIMEIRA - OBJETO

1.0 objeto do presente contrato é a prestação de serviços de publicação de atos oficiais da Prefeitura de
São João dos Patos-MA em Jornal de Grande Circulação no Estado do Maranhão.

1.1. Os tipos de publicação serão:
a) - "Aviso de Licitação"

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO EREAJUSTE

1. O preço a ser pago à CONTRATADA será de R$ 18,00 (Dezoito reais) Centímetros/Coluna, totalizando
um valor global de R$ 17.100,00 (dezessete mij e cem reais), conforme demonstrado na Proposta de
Preços.

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

1
Publicação ém Jornal de grande
circulação.

Centímetros/Coluna 950 RS 18,00 RS 17.100,00

TOTAL R$ 17.100,00

Parágrafo Único - Nos preços estão incluídos todas as despesas e custos tais como, todas as artes finais,
os serviços de publicação propriamente ditos, encargos sociais, previdenciárias e trabalhistas, tributos

devidos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com o objeto deste Contrato.

2. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação em
Vigor, conforme fórmula paramétrica adiante especificada:

R = Po.[(lPC)-l]
IPCo

Onde:

R = parcela de reajuste;
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Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contra
aplicação do último reajuste;
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IPC/IPCo =variação do IPC FIPE - índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês d i referência de
preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

3. - Aperiodicidadeanual do reajuste será contada a partir da data da apresentação da proposta.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA EPRORROGAÇÕES

1.0 presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

2. O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por igual (Is) e sucessivo (s) período (s), a
critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos e condições permitidos pela
legislação vigente.

3. A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que o faça no
prazo mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência ao término do prazo contratual ou de cada período
de prorrogação, através de comunicação escrita, protocolada no Setor de Contratos sito da Prefeitura.

4. - Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual, nos exercícios subsequentes ao da
assinatura do contrato, estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas leis orçamentárias de cada exercício, para atender às respectivas despesas.

5 - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no parágrafo anterior, a
Contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

6 - A não prorrogação contratual, por razões de conveniência do Contratante, não gerara para a
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

7 - A prorrogação somente será formalizada caso os preços mantenham-se vantajosos para o
Contratante e consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser realizada à época.

8 - Eventual prorrogação de prazo será formalizada por meio de termo de alteração contratual,
respeitadas as condições prescritas na Lei Federal ns 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA DOVALOR DOCONTRATO E DOS RECURSOS

1 A Prefeitura pagará à CONTRATADA, pela perfeita e integral execução dos serviços objeto deste
contrato, o valor de R$ 18,00 (Dezoito reais) Centímetros/Coluna, totalizando um valor global de R$
17.100,00 (dezessete mil e cem reais).

2 O valor por acima mencionado remunerará todos os elementos requeridos para a execução dos
serviços, estando neste valor inclusos despesas com mão-de-obra, transportes, alimentação, seguros,
tributos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários e quaisquer outros que sejam devidos em
decorrência deste contrato, -se, assim, na única remuneração a ser paga pela Prefeitura à CONTRATADA
em função do presente ajuste.

Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contratação estão no orçamento de 2019:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e Funclonaménto da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES ERESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

l.A CONTRATADA responsablllzar-se-á integralmente pela prestação dos serviços contratados, deforma
regular, rotineira e contínua, durante toda a vigência contratual, cumprindo evidentemente, as
disposições legais que interfiram em sua execução, cabendo ainda:

I - Realizar a diagramaçio dos documentos enviados com a finalidade destes ficarem aptos para
publicação em jornal de grande circulação em todo Estado do Maranhão;

II - Publicar em caderno especializado de economia ou similar em jornal de grande circulação em todo
Estado do Maranhão, o documento aprovado;

III - Garantir que os textos não diagramados enviados pela Contratante até às 16 horas de dia útil, serão
publicados em dia subsequente;

IV - Obedecer aos padrões de formatação, tamanho dé fonte, brasões e símbolos, solicitados pelo
contratante;

V- Confirmar por qualquer meio formal que recebeu documentos da Contratante;

VI - Responsabilizar-se pela repubiicação no dia determinado pela Contratante, sempre que constatada
qualquer inconformidade entre o texto publicado e aprovado para publicação, sem qualquer ônus para
a Prefeitura;

VII - Comprovar a publicação em jornal de grande circulação, sem ônus para, com o envio de 1 (um)
recorte do jornal em que consta a publicação solicitada, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a
veiculação;

VIII • Comprovar a publicação em jornal de grande circulação, sem ônus para a contratante, com via
digital da publicação em formato pdf no prazo de até dois dias úteis após a veiculação;

IX- Entregar os comprovantes físicos e qualquer outro documento na sede da Prefeitura;

X - Seguir todos os procedimentos e prazos descritos no ANEXO I;

XI - Enviar, quando requisitado, relatório pormenorizado das publicações realizadas contendo as
seguintes informações: data da publicação, jornal utilizado, quantidade de centímetro por coluna
unitário e total, valor unitário e total;

XII - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

XIII - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, fornecendo,
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, as certidões e documentos comprobatórios destas
condições.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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l.Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a

I- Encaminhar os textos a serem publicados e dentro das características e no prazo de 24
ao dia da veiculação desejada.

II- Exercera fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;
III - Encaminhar a liberação de pagamento da fatura da prestação de serviços aprovada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O objeto da presente contratação será recebido provisoriamente, em até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recepção peia Administração da nota fiscal/fatura representativa da prestação dos
serviços, de acordo com o estabelecido no subitem Ido Item X deste ato convocatório.

2. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo
estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas para a prestação.

2.1. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os
mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância de vida à contratada, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

3-0 recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 03 (três) dias úteis após o
recebimento provisório, ou da data de conclusão das correções efetuadas com base no disposto no
parágrafo primeiro, uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante termo de
recebimento definitivo, ou recibo firmado pelo servidor responsável.

CLÁUSULA OITAVA - FATURAMENTO E PAGAMENTO

1. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará ao fiscal do contrato, devidamente designado
pela contratante, após cada período mensal de prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal/fatura
dos equipamentos efetivamente disponibilizados, acompanhada do Termo de Recebimento Definitivo
do objeto dos serviços prestados a que o pagamento se referir.

2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da nota fiscal/fatura. Setor de Contratos da Prefeitura.

3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.

4. Constitui condição para a realização dos pagarnentos a consulta por ocasião da realização de cada
pagamento, e inexistência de débitos junto ao sistema da Seguridade Social INSS (art.195 da C.F.) e
inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia - FGTS.

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata temporís" em relação ao
atraso verificado.

6. Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual, mediante a aplicação da seguinte
fórmula paramétrica:

R = Po.[( IPCvlPCo)-l]

FOLHA n° y/j
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R = parcela de reajuste;
Po= preço Inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no m
Aplicação do último reajuste;
IPC/IPCo= variação do IPC FIPE - índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de
preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

7. A periodicidade anual, de que trata o subitem 6 desta Cláusula Nona, será contada a partir da datada
apresentação da proposta comercial.

CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

l.A CONTRATADA fica dispensada da prestação de garantia, consoante faculta o artigo 56 da Lei Federal
n9 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSUU DÉCIMA DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

l.É defeso à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como
cessão ou transferência, total ou parcial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

l.A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, nos limites
legais. Parágrafo único - Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo
Aditivo ao presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1. A CONTRATADA poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração direta e Indireta do
Município de São João dos Patos-MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição.

2. Asanção de que trata o subitem anterior, poderá ser aplicada juntamente com as muitas previstas.

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas
que eventualmente forem aplicadas.

4.As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DARESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

1 A CONTRATANTE em todo o tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade para si, e
independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem prejuízo
das demais penalidades aplicáveis à CONTRATADA, rescindir este contrato, com base e na forma das
disposições contidas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal n.^ 8.666/93.

2 A CONTRATADA reconhece, desde já, os, direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão

administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal 8.666/93.
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1. Fica ajustado ainda que:
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1.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a] a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;

1.2. Apllcam-se às omissões deste contrato as disposições constantes na lei federal n9 8666/93 e as
normas regulamentares.

1.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de São João dos Patos - MA.

E assim, por estarem as partes justas e acertadas, foi lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias
de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza
todos os efeitos de direito.

São João dos Patos-MA, 13 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL D^AnjOAO DOS PATOS-MA
CNPJ N\C5íím66^0001-33
Thuany Ccjstaiüe Sá íòomes

Secretária Munidpal de Administração
contratante

JRBOGEANETO

CNPJ: 36.633.065/0001-11

Jose Ribamar Bobea Neto

CPF n.9 026.458.083-44

Representante

CONTRATADA
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EXTRATO DE CONTRATO
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EXTRATO DE CONTRATO N" 1301001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO.N"
0501005/2021 PARTESi.Prefeitura Municipal.fde^SãoJoãodps Patos^-MA,.atrayés.da Secretaria
Municipal de Administração e empresa J R BOGEA NETÒ, CNPJ n°;: 36.633.065/0001-11,
OBJETO: Prestação de serviços de^publicação de,atos ofíciáis da Prefeitura Municipal de São
João dos PatosrMA em Jornal de Grande Circulação no Estado doMaranhãó. .yiGENCIA:
13/01/2021 a31/12/2021, VALOR DO CONTATO: R$ 17.100,00 (dezessete mil ecem reais).
MODALIDADE: Dispensa de'Licitação, "com FINDAM LEGAL:;Art.j24, inciso II
da Lei 8.666/93, •RECURSOS: Própriqs^São^^òão-do^ Í3 .deíjarieiro de 2021.
Thuany Costa de Sá Gomes|- Secretaria'Múmcip|yé(Ad^^
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São LUÍS, QUINTA * 04 DÉ FEVEREIRO DE 2021 * ANO XV * 2530

Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão. CNPJ:
06.398.150/0001-81. CONTRATADO: MASTER CONSULTORIA
PÚBLICA EIRELL CNPJ: 37.688.245/0001-63. OBJETO:
contratação de empresa especializada nos serviços de
assessoria em Licitações e Contratos Administrativos para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São
Benedito do Rio Preto/MA. VALOR CONTRATUAL: VALOR: R$
17.000,00 (dezessete mil reais). Data da Assinatura: 19 de
janeiro de 2021. PRAZO CONTRATUAL: 1 (um) meses. Wallas
Gonçalves Rocha - Prefeito Municipal de São Benedito do Rio
Preto - MA, 19 de janeiro de 2021.

Publicado por: JOHNATTANJANSSEN SILVA MARQUES
Código identificador: bl943961eaca890fcd0c78d6eeae0243

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

RATinCAÇÃO DE DISPENSA DE UCITAÇÂO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
Considerando as informações, pareceres, documentos e
despachos contidos no Processo Administrativo n®
2701001/2021, RATIFICO e HOMOLOGO a Dispensa de
Licitação reconhecida pela Assessoria Jurídica da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos -MA, para contratar com a
empresa VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA por DISPENSA DE
LICITAÇÃO, CNPJ n®: 03.998.690/0001-08, objetivando a
prestação de serviço de revisão periódica de 01 (uma)
ambulância "Hospital" do Município de São João dos Patos/MA.
Esse Termo se fundamenta no inciso XVII, do art. 24, Lei n®
8.666/93. O valor global do contrato é de R$ 1.378,00 (mil
trezentos e setenta e oito reais), que será pago com recursos do
Programa de Trabalho. 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS;
02 PODER EXECUTIVO; 02 16 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE; 02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0003
2066 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE; 559 3.3.90.30.00 Material De
Consumo e 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS; 02 PODER
EXECUTIVO; 02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02 16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0003 2066 0000
MANUreNÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE; 561 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros -
PessoaJurídica. Pertencente a Prefeitura de SãoJoão dos Patos
-MA. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e
determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade,
determino a publicaçãodeste ato. SãoJoão dos Patos/MA, 29 de
janeiro de 2021. Márcio José de Oliveira Lima - Secretário
Municipal de Saúde. Portaria n® 007/2021.

Publicado por; LOURDESKARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 39b4b2f02a357f89b789bdb69c906de6

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N» 1301001/2021 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 0501005/2021 PARTES: Prefeitura
Municipal de São João dos Patos -MA, através da Secretaria
Municipal deAdministração e empresaJ RBOGEA NETO, CNPJ
n®: 36.633.065/0001-11, OBJETO: Prestação de serviços de
publicação de atos oficiais da Prefeitura Municipal de São João
dos Patos-MA em Jornal de Grande Circulação no Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 13/01/2021 a 31/12/2021, VALOR DO
CONTRATO: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).
MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 24, inciso IIdaLei 8.666/93, RECURSOS: Próprios.
São João dos Patos-MA, 13 dejaneiro de 2021. Thuany Costa de
SáGomes - Secretaria Municipal deAdministração.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: f23884db8B3e2bdb833b2efe07f0cacd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO RAIMUNDO
DAS mangab: ü

PORTARIA N« 044, DE 26 DE JANEIRO DE 20

Rubrica

PORTARIA N« 044, DE 26 DE JANl IRO DE 20

O Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o art. 158,1, da Constituição do Estado do
Maranhão e art. 76, II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1® - Nomear PEDRO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR,
portador do CPF n® 016.844.083-00, para o cargo comissionado
de Chefe do setor de identificação e alistamento militar, com
efeitos retroativos a 01/01/2021.
Art. 2® - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, Estado do Maranhão,
em 26 de janeiro de 2021.

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA

Prefeito

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: 2827628b6ebl9ele69e6dl09d7bc5ael

PORTARIA N® 045, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA N® 045, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o art. 158,1, da Constituição do Estado do
Maranhão e art. 76, II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1® - Nomear NAIRAMAISAAGUIAR DE SÁ, portador do
CPF n® 049.359.593-71, para o cargo comissionado de Diretor
de Escola, com efeitos retroativos a 01/01/2021 e lotação na
Unidade ExecutoraJardim de Infância ChapeuzinhoVermelho.
Art. 2® - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, Estado do Maranhão,
em 26 de janeiro de 2021.

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
Prefeito

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
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