
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Ljnicef^>J

CONTRATO N" 1003004/2021

TOMADA DE PREÇOS N" 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 1401001/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA EAEMPRESA
M. ALBERTO TEIXEIRA GRIPPO-ME PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE
PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNIGIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, locallzada na Avenida Getúlip Vargas/135 - Centro. CEP
65665-000 - São'João dos Patos/MA, através-da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita ino CNPJ sob ns
06.089.668/0001-33, neste ato representada por Márcio José de Oliveira Lima, Secretário Municipal de Saúde,
inscrito no CPF n^ 791.860.173-49, doravante denominada CONTRATANTE, e M. ALBERTO TEIXEIRA GRIPPO-ME,

inscrita no CNPJ de n^ 23.891.585/0001-82, sediada na Tv.,pelfino Coelho, 39, Centro, Colinas —I MA. CEP 65.690-
000, neste ato representada por Marco AlbertqTeixéira 'Grip"pó/brasileiro, portadordo CPF n.® 014.199.973-00,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o prèsente.CGNTRATO, resultante do procedimento llcitatório
namodalidade deTomadqde Preço, constantes dos autos neTP-03/2p21, com afihalidade de reger a relação de
direitos e obrigações entre é PREFEITURA è a CONTRATADA, nos t'ermos'dispóstos na Lei 8.666, de 21.06.93 e
suasalterações, e segundo àscláusulas;e condições seguintes: \ ' ' '

F.-.•v ' _ ^ V : > • i
TÍTULO!-DO OBJETO \1 ' !

; /v .. • _ '

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constituilobjétb a Contratãçãoidé empresa espéciajizada na prestação de serviços de
Consultoria em Contabilidadé Pública juntp a secretaria de Saúde do Município de São João dos Patos/MA, para
o exercício de 2021, conforme especificações constantes doAnexo,l,.parte'integrante desteedital.

í.. -• i , i

CLÁUSULASEGÜNDA-0(s)séry.içò(s)', especificações, quantidades é preços éncontr.am-se definidos na Tomada
de Preços TP-03/2021. "-X/'í' T V i

TÍTULO II - DOS boCUMENTÒS CONTRÁTUAIS EDA ORDEM DE PREVALÊNCIA !

CLÁUSULA TERCEIRA t Fazem parte deste Contrato,'Indepèndènjernentè de transcrição e anexação, e terão
plena validade, .salvo naquilo que por.estè instrumento tenha" sido modificado, os documentos abaixo
relacionados, na seguinte ordem de prevalência: "' l.' |

ParágrafoPrimeiro - Edital de Licitações TP N° 03/2021 e seus anexos;

Parágrafo Segundo - Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela
PREFEITURA. " '

Parágrafo Terceiro -Ocorrendo qualquer dúvida deinterpretação, ou divergência deste Contrato com quaisquer
dos documentos mencionados no "caput" desta cláusula, ou destes últimos entre si, prevalecerá em primeiro
lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.

TITULO III - DO LOCAL DAEXECUÇÃO DOSSERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA - Os serviços deverão ser executados no Município de São João dos Patos/MA, através de
visitas periódicas, bem como de acordo com oestabelecido no Projeto Básico.
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CLÁUSULA QUINTA - Não Será admitida a subcontratação, em nenhuma fase dos serviços objeto desde
Contrato.

TÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

CLÁUSULA SEXTA - APREFEITURA obriga-se a cumprir os termos deste Contrato e, ainda, efetuarospagamentos
das faturas nos prazos estabelecidos.

TÍTULO V - DASOBRIGAÇÕES DACONTRATADA

CLÁUSULA SÉTIMA - Constitui obrigação da CONTRATADA, além de outras previstas no presente Contrato e nos
documentos que o integram_manter...durante_toda_a_execução .do_Contrato,..em...compatibilldade com as
obrigações por ela assumidas, tòdas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

, % \

CLAUSULA OITAVA - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os direitos trabalhistas 'dos empregados
contratados, inclusive o cumprimento dè normas atinentes a saúde, higiene e segurança do trabalho.

I

CLÁUSULA NONA - Disponibilizar todos os recursos necess^ários áconclusão dos serviços. j
CLÁUSULA DÉCIMA-Arcar com as despesas demobillzaçãóe^désrhobilização de materiais, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA^^A CONTRATADA nãõ poderá, salvo prévia e.exp?èssa autorização por escrito da
PREFEITURA, ceder o Contrato oV paVtè dele; bem.como á qualquer títülo/Tránsférif benefícios ou interesse do
mesmo, sendo ainda, vedadoa sübèmpreitados.' > ; v

i --i — II /

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-Arcar com todo^sjmpostos é taxas iricidentes sobre a os serviços.

v ; ^• I
CLAUSULA DECIMATERCEIRA - Assumir integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança
necessárias à execução dos serviços, objeto deste Contrato, efserá-ja única responsável pelos acidentes que
porventura venham a ocorrer.com^Wu'pessoal ou terceiros,.inclusive.pelos danos materiais oriundos dos
mesmos. ; ^ v> ' <

' V-' .. •- ; ' .•
. ^ ~ ^ ^ f' >

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os seryiçosxiue se-fizerem nécéssárm serãode responsabilidade da Contratada.

TÍTULO VI -DA EXECUCAO DOS SERVIÇOS f;—
/• -- . í.
>•' I

A--'.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-A CONTRATADA executará psserviços objeto do presente Contrato, rigorosamente
de acordo com os termos deste Instrumento e seus anexos. ;

TITULO VII-DO PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os preços contratados são aqueles discriminados neste Contrato, conforme
Proposta da CONTRÁTÀDÁ, nos tèrmõs êx^essamèTíteaceitos pêíá PREFEITURA'."

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica estabelecido que os preços acima contemplem todos os custos direta ou
indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os preçosestabelecidos neste Contrato são firmes e irreajustáveis.

TÍTULO VIII - DOS QUANTITATIVOS E VALORES

CLÁUSULA NONA • Ovalor total desta contratação é de R$ 83.000,00 (Oitentae Três mil reais).
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT

01 Mês 10

ITEM DESCRIÇÃO V. MENSAL V. TOTAL

01

Prestação de serviços de consultoria e execução
orçamentária/contábil, junto à Secretaria Municipal de Saúde do
Município de São João dos Patos/MA

R$8.300,00 R$ 83.000,00

TOTAL R$ 83.000,00

TÍTULO IX- DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contratação estão no orçamento de
2021: j

» *
/ • ^ \

ÓRGÃO .: 07 Secretaria Municipal de Saúde i
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde ' j
10122 0003 2.034 - Manut. e Funcionamento daSec. Mun. deSaúde 1
3.3.90.39.00-Outrosserv. de Terc. Pessoa Jurídica^ -• ./ ^ • ;

TÍTULO X- DO FATURAMENTO • v...-" '-ti". - í

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA rOs documentos de cobrança sèrãq.ós áseguir dlscriminadosl
1 '— ! f' • / •' !

a) Nota Fiscal/Faturas emitidas pela CONTRATADA!

^ l- i
TÍTULO XI - DA CONDICÃO DE PAGAMENTO \ V

1 r

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA'! - Qs pagamentos dòs^servlços jerãò'èfetuados; conforme definidos pela
CONTRATANTE, mediante a apresentação da Fatura/Nota Fiscal, conferida, e atestada pela CONTRATANTE, em
conformidade com o Anexo I. . 'i-'S ;

! • • ItJ' ' iiii
§ is Os serviços serão realizàdqs,ia critério'dã Contratante cófh-base no projeto básico aprovado, contados a
partir do início efetivo dos serviços,considerando os iserviçosVefetlyarnente realizados e concluídos
satisfatoriamente no período. Entendèm-se comõ.serviços-cpnciuídos satisfatoriamente aqueles formalmente
aprovados pela Contratada dentro..do'prazo'estipul.àdò7* ^ ^ ' I-

§ 22 O pagamento.será efetuado no prazd'de ate 3Ó (trir!tã)'diâs,~apÕs a assinatura do termo de Recebimento
Definitivo, desdéque não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de
regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da

União e Seguridade Social; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia pór Tempo de Serviço, FGTS,
Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT),-Certidão Negativa de Débitos e Divida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta
que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do
Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações
futuras sem a anuência das partes interessadas.

§ 32 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

§ 42 O prazo será realizado conforme Anexo Iapresentado pela empresa em conformidade com a Proposta. Sem
prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais
ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço prestado.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - Aqualquer tempo a Contratante poderá
exigir quaisquer obrigações legais impostas pela legislação trabalhistas e normas atlnentes ao trabalho.
§is Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

§22 ACONTRATANTE se reserva odireito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com o CONTRATO.

§32 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos
a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas
devidamente credenciadas.

§42 ACONTRATANTE.se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is) credençlado(os),cu por Comissão
Fiscal. I

/ ' I

§52 ÀFiscalização compete oacompanhamento eamplo controle da execução dos serviços, até asua conclusão.

TÍTULO XII - DA Atualização finánceira . 'V,

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Em caso de atraso "no pagamento efetuadp pelo CONTRATANTE da fatura
apresentada pela CONTRATADA^ esta,fará""jus àcompensaçãõTinanceira na forma "de atualização monetária do
respectivo valor,' na qual poderá incidir juros moratóríps àtaxa de^6%'(seis. por"cento) ao ano, equivalente ao
índice de 0,0001644, "proràtadie";',^.;' [

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagarnento devido seja.^antecip.ado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante
poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições^éstabelecidás na Cláusula Nona. :

TÍTULO XIII - DO PRAZO EVIGÊNCIA DO CONTRATO " » " - -; j
•1•l ;\ '

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- 6, presehté contrato terá vigência ,de lO-meses, contados dai assinatura deste
instrumento Conforme prevêi_^q.;àrt.''57, inciso 11, da Lei Federai n.2 8.666/93; àprestação de serviços aser
executada de forma contínua,"podèrãpTér súã'duração prorrogada poríguaise sucessivos períodos com vistas
aobtenção de preços econdições rnais.vantajosãs aAdministração Púbíicá, limitada asessenta meses. Portanto,
desde que haja interesse de ambas^as pa>tes em p>orfogar;ojontrató-po^ esta licitação desenvolvido, e, seja
notório o real desenvolvimento da quViidade de énsinojmplantadá námunicípio, nada òbsta por esta prática.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA -Opresente Contrato vigorará ate 31 de dezembro do exercício financeiro vigente
a partir da data de sua assinatura.

TÍTULO XIV- DA MULTA E PENALIDADE
t ' .

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Atrasos não justificados no prazo de execução dos serviços sujeitarão a
CONTRATADA àm"ültãs de 0,16% (dezesseis décimos pôr cento) por dia de atraso, sobre ovalor total da Fatura,
até olimite de 10 (dez) dias, podendo areferida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da
CONTRATADA oriundo deste instrumento Contratual.

Parágrafo Primeiro -Quando ovalor da multa ultrapassar operíodo estabelecido acima, aPREFEITURA aseu
exclusivo critério, se reserva odireito de rescindir, unilateralmente, este Instrumento eaplicar as penalidades
previstas em lei.

Parágrafo Segundo -Ainexecução total ou parcial deste Contrato sujeitará oContratado, àaplicação de sanções
Administrativas, previstas nos incisos Ia IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 esuas alterações.

TÍTULO XV - no CASO FORTUITQ E DA FORCA MAIOR
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA • As partes não serão responsáveis pela não execução total ou parcial de suas
obrigações desde que essa falta resulte, comprovadamente, de fato cujo efeito não é possivel evitar ou impedir.
Essa exoneração de responsabilidade produzirá efeitos nos termos do Parágrafo Único do Artigo 393 do Código
Civil Brasileiro.

Parágrafo Primeiro - No caso de uma das partes se acharem impossibilitada de cumprir alguma de suas
obrigações, por motivo de força maior, deverá informar esse fato à outra parte, por escrito e com aviso de
recepção, no máximo até 10 (dez) dias contados da data em que ela tenha tomado conhecimento do evento.

Parágrafo Segundo - A comunicação de que trata o Parágrafo Primeiro deverá conter a caracterização dos
serviços e as justificativas do impedimento.que alegar,.fornecendo à outra.parte, com a.maior.brevidade, todos
os elementos comprobátórios e de informação, atestados periciais e certificados, bem como cornunicando todos
os elementos novos sobre a evolução dos fatos ou eventos verificados e invocados, particularmente sobre as
medidas tomadas ou preconizadas para reduzir as conseqüências desses fatos ou eventos, e sobre as
possibilidades de retomar, no todo ou em parte, o cumprimento de suas obrigações contratuais.

TÍTULO XVI - DA RESCISÃO

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - O presente-Contrato,-àlém:^dò"estabelecido na Cláusula supra poderá ser
rescindido de acordo com o previsto nalei.8.666/93, acarretando' as conseqüências previstas no artigo 80 da
citada Lei. •- •, •' ;

'.-í " ^ ' - ' . . • / i - •- -• ' '

Parágrafo Primeiro- Arescisãoserá-détefrpinada por ato unilateral e comunicada por escrito" à CONTRATADA,
noscasos enumerados nos incisos Ià XII e XVIÍ"do artigo 78 da. Lei 8.666/93 e suasalterações.

CLÁUSULA TRIGÉSÍMA - No caso dé rescisão do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades deste
Instrumento e às conseqüências descritas no Artigo80.da Lei.8.666/93 e suas alterações. :

TÍTULO XVII - DA PUBLICIDADE .. . , . j,; . .

CLÁUSULA TRIGÉSÍMA PRIMEIRA-'À CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza
ou andamento deste Contrato, fazeji publicidade, por qualquer melo de divulgação, relativo ao objeto deste
Instrumento, salvo com autorização/ por-éscrito, dã PREFEITURA', que,'deverá ter conhecimento antecipado da
matéria a ser publicada. "• / ' ~ ;

TÍTULO XVIII-DA LEI APLICÁVEL ;

CLÁUSULA TRIGÉSÍMA SEGUNDA - Opresente Contrato rege-se pela Legislação Brasileira, e os casos omissos
serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, demais legislação, jurisprudência e doutrinas aplicáveis
à espécie, e à legislação sobre o Plano Real.

TÍTULO XIX - DAÃLTERÁCÃO CONTRATUÀL _ - , . . -

CLÁUSULA TRIGÉSÍMA TERCEIRA - As Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato somente poderão ser
alteradas por meio de Termo Aditivo.

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidasjustificativas.

TÍTULO XX - DA DISPOSIÇÃO FINAL

CLÁUSULA TRIGÉSÍMA QUARTA - ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões dequantitativos deserviços até o limite de 25 %(vinte e
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cinco por cento) do valor do Contrato, em decorrência da eventual variação das quantidades dos serviços
constantes da Planilha Contratual de Quantidades e Preços, bem como em razão dos serviços extras que
porventura se façam necessários.

TÍTULO XXI-DO FORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA •As partes Integrantes elegem o Foro da cidade de SãoJoão dos Patos/MA, para
solução de qualquer questão oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E por estarem, assim, Justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, e para um só efeito.

São João dos Patos - MA, 10 de março de 2021

mi^^f^fÇIPAL-DE SAÚDE
ÍPJ^.Ò89."668/Õ00'lr33"'' ••

íárçio José4e Oliveira Lima '.
Secretário Municipal de Saúde

CONTRATANTE

\

M; ALBERTO TEIXEIRA GrTpPÒ-ME^^^^*^^
CNPJ.de ns 23.891.585/0001-82
' Marco Alberto Teixeira Grippo

, Representante Legal .

CONTRATADA ''
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PUBLICAÇÃO NO MURAL

EXTRATO DE CONTRATO
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EXTRATO DE CONTRATO N" 1003004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
1401001/2021 PARTES: Prefeitura Municipal de SãoJoãodosPatos - MA, através da Secretaria
Municipal de Saúde_e_empresa__M, _ALBERTO _TEIXEIRA . GRIPPO-ME, CNPJ n°:
23.891.585/0001-82', OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Consultoria'ém Contabilidade Pública junto a secretaria de Saúde do Município, de São João
dos Patos/MÂ, para o exercício de 2021. VIGÊNCIA: 10/03/2021 a 31712/2021,'PRAZO DE
EXECUÇÃO: 10 (Dez) meses. VALOR DO CONTRATO: R$ 83.000,00 (Oitenta e Três mil
reais). MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei
8.666, de 2Í.06.93 e suas alterações, RECURSOS>ÓRGÃO: 07 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE lORÇAMENTÁRIA. OyOl^.Sècr^teria.í^unicípal Saúde 10 122 0003 2.j034 -Manut.
eFuncionamento da Sec..Mun. de[Sàúde'3:3.9Ò.39;00;-^Òutròs serv. deT.^ceiros Pessoa Jurídica.
São João dos Patos''f;M^,-~10.deJmãrço dê:2Ò21. Márcia José-^é-Ol^ Lima, Secretário
Municipal de Saúde.\^èLÀfA fj Vó Í

. • i y
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000. São João dos Patos/MA.



DIÁRIO OFICIAL .
DOS MUNICÍPIOS
t» EST«DE>DDMARÍI4HA0

SâO LUÍS, QUARTA * 24 DE MARçO DE^202'l * ANO XV * N2 2564

EXTRATO DE CONTRATO N® 1203003/2021. Contratante:

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ
(MF) sob o nO 06.089.668/0001-33. Contratado: M. ALBERTO

TEIXEIRA GRIPPO-ME, inscrita no CNPJ de n®
23.891.585/0001-82. Valor do contrato: R$ 62.000,00 (Sessenta
e Dois mil reais). Origem: TOMADA DE PREÇOS n® 03/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de Consultoria em Contabilidade Pública junto a
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São
João dos Patos/MA, para o exercício de 2021. Vigência:
10/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura: 10/03/2021.

Fonte de Recurso: ÓRGÃO: 07 Secretaria de Assistência Social;
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Assistência Social;
08 122 0003 2019 0000 - Manut. e Funcionamento da Sec. de

Assistência Social; 3.3.90.39.00 - Outros serv. de Terc. Pessoa
Jurídica. São João dos Patos - MA, 10 de março de 2021.
Géssyka Raflégia Lima Sousa - Secretária Municipal de
Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO N" 1003004/2021. Contratante:

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da
Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ (MF) sob o n®
06.089.668/0001-33. Contratado: M. ALBERTO TEIXEIRA

GRIPPO-ME, inscrita no CNPJ de n® 23.891.585/0001-82. Valor
do contrato: R$ 83.000,00 (Oitenta e Três mil reais). Origem:
TOMADA DE PREÇOS n° 03/2021. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria
em Contabilidade Pública junto a Secretaria Municipal de
Saúde do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício
de 2021. Vigência: 10/03/2021 a 31/12/2021 - Data da
Assinatura: 10/03/2021. Fonte de Recurso: ÓRGÃO: 07
Secretaria Municipal de Saúde; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.:
0701 Secretaria Municipal de Saúde; 10 122 0003 2.034 -
Manut. e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde; 3.3.90.39.00 -
Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica. São João dos Patos - MA,
10 de março de 2021. Márcio José de Oliveira Lima • Secretário
Municipal de Saúde.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 2c259d7bf06b85e9h3ee351a4c467dfl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO RAIMUNDO

DAS MANGABEIRAS

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO
N° 029 / 2021- PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N® 036/2021.

PROCESSO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO N® 056/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 017/2021

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N®
029/2021

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N®
029 / 2021, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO - FAMEM, NO DIA
19 DE MARÇODE 2021, NAS PÁGINAS 61 E 62.

ONDE LÊ-SE: "REFERÊNCIA; CONTRATO N® / 2021".
LEIA-SE: "REFERÊNCIA: CONTRATO N® 029 / 2021 ".

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 22 de março de 2021.

Glória Maria Aguiar Costa
Presidente da CPL

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: 1971al56b7b425762fe8280b4dbfb2fd

RATinCAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 070/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO N» 070/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 098/2021

RATinCAÇÃO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO

Ref.: Processo de Dispensa de Licitação n® 070/2Ó21 -
Contratação de empresa especializada em Programa de
Formação inicial e continuada, junto aos professores da
Educação Infantil, Ensino Fundamental, diretores e
coordenadores escolares e equipe técnico-pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo das
Mangabeiras - MA, de acordo com as especificações,
quantidades e condições constantes no termo de referência,
pela empresa: FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO
DESENVOL DA UFMA, CNPJ sob n® 07.060.718/0001-12, no
valor de R$ 8.910,20 (oito mil e novecentos e dez reais e
vinte centavos).

Afigurando-me que o procedimento de contratação em epígrafe
encontra-se regularmente desenvolvido, e estando ainda
presente o interesse da Administração na contratação direta
que deu ensejo à instauração do presente processo. De acordo
com o parecer jurídico e fundamentos constantes do presente
nos autos, RATIFICO, com fulcro no inciso II, do artigo 24, da
Lei 8.666/93, o presente processo de dispensa de licitação.

Após a adjudicação, formalize-se o termo de contrato, empenhe-
se e publique-se.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 23 de março de 2021.

Atenciosamente,

Accioly Cardoso Lima e Silva
Prefeito

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 067/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 067/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 096/2021

RATinCAÇÃO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO

Ref.: Processo de Dispensa de Licitação n® 67/2021 -
contratação direta para locação de um Imóvel urbano,
localizado na Rua do Sol, S/N, Bairro Primavera, São Raimundo
das Mangabeiras - MA, destinado ao funcionamento da
Extensão da Prefeitura Municipal, no valor de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais) pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$
1.500,00(um mil e quinhentos reais). Proprietário: José
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