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Processo Administrativo n*’ 02.1104.005/2022
PREGÀO ELETRÔNICO U.’’ 011/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO; MENOR PREÇO/ ITEM ^DATA: 18/05/2022
ABERTURA; 10:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° 01.0^7.11/2022

CONTRATO 01.0407.11/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS,
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA LAR PARATY
LTDA - EPP, CNPJ N°
FORNECIMENTO DE KITS DE

02.131.413/0001-30, PARA O
ENXOVAIS (

GESTANTES, BEBÊ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÂO
PARA RECÉM-NASCIDOS) PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO
ATENDIDAS PEU SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL., NA FORMA ABAIXO:

DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Ao(s) 04 (quatro) dias do més de julho do ano de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DOS PATOS CNPJ n ° 06.089.668/0001-33, localizada na Av. Getúiio Vargas n® 135,
Bairro Centro, CEP 65.665-000 - Sáo João Dos Paios - MA, deste ato representada pela Secretária
Muniapal de Assistência Social. Sra Géssyka Raflégia Lima Sousa, brasileira, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa LAR PARATY LTDA - EPP CNPJ n ®
02 131 413/0001-30 neste ato representa pelo Sr Dtjalma Soares Lima. CPF n® 130.361 493-68
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n*^ 02.1104 005/2022. e proposta apresentada, que passam a Integrar este instrumento.

^ independente de transcnçâo. na parle em que com este não confülar, resolvem de comum acordo, celebrar
w o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° 01.0407.11/2022. regido pela

8 666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes
Lei n.®

ÇLÃUSüLA PRIMEIRA - DQ OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual fornecimento de Kits de enxovais ( gestantes, bebê e
produtos de htgienização para recém-nasados) para distnbuiçâo gratuita em atendimento as famílias em
situação de vulnerabilidade soaai, atendidas pela Secretana Municipal de Assistência Social, de acordo
com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N ® 011/2022 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS N® 003/2022 , que, com seus anexos integram este instrumento, independente
de transcrição, para todos os fins e efeitos legais O presente Contrato está consubstanciando
procedimento licitatóno realizado na forma da Lei n ® 8 666/93

no

CLÁUSULA SEGUNDA - DQ VALOR TOTAL

0 valor do presente contrato é de R$ 70.794,00 (setenta mil e setecentos e noventa e quatro reais) a ser
pago. em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e
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DOS PATOS 6Mfolha n".ESTADO 00 MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPj N» 06.089 668/0001 33
Kiibnca

aprovação do Setor competente da CONTRATANTE
proposta de preços vencedora do certame

ITEM

conforme planilha abaixo descnta, extraída da

OBJETO/DESCRIÇÀO
Banhesra confeccionada ^ polietileno
cantos arredondados e ampio espaço
interno

MARCAS i UNO QDT V. UNT V. TOTAL... L

equipada com locais
apropriados para colocar sabonete
esponja, com apioio de segurança, com
fundo e bico projetados para permitir
escoamento total

e
1

CAJOVIL R$20.90 I R$5 016,ÍX)UND i 240
da água com

capacidade minima 24 litros, formato
ergcwiómico Com limite de
suporíavei ^,15 kg^ Na cor branca
Fralda snfaníd descartáveT’^ tamanho
■'RN”, P M e G com no mimmo 10
unidades até 08 kg, cobertura suave
como tecido, com barreira dupla aníi-
vazamento. camada anti-retomo. fitas
ajesivas com adesivos lermoplásticos
íiias reajustaveis gruda e desgruda,
elástico

peso

2 BA8YSEC PCT 600 RS 12.35 R$ 7 410.00 i

nas laterais elásticos
anatômicos, sistema de 4 camadas
com gel super absorçéo cobertura
mais seca
Kit de cueiro em tecido 100% algodáo
fianelado medindo no mmimo 1,0C x
0.80 cm acabamento em viés, kit com i
03 unidades nas cores branca amarela
e verde água

: Kit conjunto pagão de 06 peças, kit com
03 unidades sendo 02 iisos (branco
verde) e 03 estampados sendo os lisos
em fustáo aplicação em pa^amanana
de 08 mm e tx?rdado mglés de 03 cm
acondicionados

.■.P!.gstica e cabides _
Fralda de tecido Pacote de fraidã"deT
tecido 100% algodão 70 cm x 70 cm em
tecido duplo modelo luxo.
absorvente, acondicionado em pacote

^ unjdades na cor bran^ca _
Absorvente higiênico, pós parto longo
hipoalergénico. 35 cm x 13 cm, camada
interna absorvente protetor externo

. posterior imperrneávei Sem chefo_
Kit mamadeira com 03 unidades
240ml 80ml e 50mf produzidas
polipfopiieno totaimeníe atóxicas
bico de tpe redondo

3 MINASREY KIT . 240 R$ 14.25 R$ 3 420.00

■-.» •

e

4 ESTILO KIDS UND í 240 ^ R$17.05 R$ 4.092,00

embalagem Iem

5 extra CREMER PCT 240 16.86 : R$4 046,40

6 MAXGERIATRIC UND 1 600 • R$10,92 RS 6 552 00

em7 PITUKA UNO 240 ; R$26,65 R$6 156,00com

Camisola ideai para gestantes,
composição em poliéster (50%) el
atgodâo (50%) nas cores diversas, !
com abertura em três botões

8 BOCEJINHO UND 240 j R$45 60 R$ 10.944,00
no
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entremeio franzido na altura do busto' '
Tamanhos p ao GG:

!

, Toalha infantil de banho -
95% de algodão e 5% poíiéster. com
capuz medindo 70 cm x 1m
Kit Higiene (Sabonete Shamp^^
LavandaI
sabonete infantil,
dermatoíogicameníe
hipoalérgico
individualmente.

com tecido10 MINASREY UNO 240 R$ 14.01 R$ 3 362,40

e
infantil Especificação

neutro 90 g,
testado ‘ e BEBE

NATUREZA
12 embalado

com
UND 240 R$23 65 R$5 676,00 ■embalagem

dados de ideníificaçáo do produto
(composiçáo, peso e validade) e marca
do fabricante
Manta Infantil para berço azul
sem estampas
malha 250 com fio 30/1 penteado 100%
algodão e gramatura mmima de
120g/m'
Medidas aproximadas tamanho 80cm
X lOOcm Gramatura mínimo 120g/mT
Enchimento 100% Poiiés^i^
TOALHA DE BANHO

e rosa,
confeccionada em

13 CORTTEX UND 240 R$ 18,99 R$4 557,60que nâo gera bolinhas

100%
ALGODAO MÍNIMO DE 0,65 X 1 15M

: COM GRAMATURA ACIMA DE 360 G
LISA NAS CORES AMARELO CLARO
E AZUL CLARO
LENÇÓIS
ALGODÃO 1,90 X 2 40M 200 FIOS
GRAMATURA MÍNIMA DE 129G LISO
NAS CORES ROSA E
AMARELA E VERDE

14 MINASREY UND R$17.99 1 R$4 317,60240

EM TECIDO 100%
15 SANTISTA UND : 240 j R$21,85 R$5 244,00

AZUL

Valor Total: R$ 70.794,CK)

PARAGRAFO PRIMEIRO; O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclut todas as despesas
impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eveníuaímente incidentes sobre

com
os materiais

ÇLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAna

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA "
a) Entregar os matenais, diretamente nas dependência da Secretana Municipal de Assisténaa Soda/
ocalizada na sede do Municipio de SAO JOÃO DOS PATOS/MA. de acordo com a soliataçâo de
ornecimento feito peia Secretaria Municipal de Assistência Social, sob pena de rescisão de contrato;

D) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigares assumidas, todas
as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitação
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas peia CONTRATANTE;

WWW saojoaodospatos ma gov br
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d) Arcar com eventuais prejuízos causados â CONTRATANTE e/ou
ou irregulandade cometida na execução do Contrato:

e) Obedecer os prazos de entrega recebimento

f) Assumir total
funaonános venham a causar
Contrato,

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

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

.) Nâo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
suteontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autonzadas no Termo de
Referencia ou no Termo de Contrato,

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciános, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execuçáo do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTF

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
no Edital

c) Rejeitar, no todo ou em parte,
especificações do Editai:

d) Comunicar á CONTRATADA apos apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidorresponsável pelo recebimento dos produtos adquiridos:
•

a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis quando for0 Efetuar o pagamento da CONTRATADA
anexos, mdusive no Contrato;

g) Notificar, por escnto à CONTRATADA, ■
execução do objeto fixando prazo para a sua correção

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VtGÊNClA DO CONTRATO

a terceiros, provocados por ineficiência

e substituição, conforme o Edital e Termo de Referencia:

por qualquer dano pessoal ou material que seus
ao patnmônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execuçáo do

responsabilidade

. nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas

os produtos que a CONTRATADA entregar fora das

ei Fiscalizar
o caso;

em seusno prazo determinado no Edital e

ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
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A CONTRATADA ®® ® a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura destejuntamente com a ordem de fornecimento até o necessáno atendimento total do material cotado limrtando-
se 0 forneamento até o dia 31 de dezembro de 2022 consoante dispõe o arl. 57 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

0 pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o forneamento por mao
de deposito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
em que deverão ser discnmtnados os números das respectivas requisições.
Os pagamentos serão efetuados pela Secretana Muniapal de Assistênaa
recursos própnos. conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

SipAy^yirA §gTiMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRtA £ EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à
dotação orçamentária:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 0207 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0ai22 0003 2019 0000 - MANUTENÇÃO E FUCIONAMENTO DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SCClAL
3 3-90 32 000 ~ MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDAnPR

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA á
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
desde o segundo até o tngésimo dia:

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, inddente sobre o valor da parcela em atraso
partir do íngesimo pnmeiro dia. não podendo ultrapassar 20% (viníe por cento) do valor do Contrato,

no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar
as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecuçáo
total ou parcial do Contrato

a) advertência escrita,

bj 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 SÃO JOÃO DOS PATOS
pelo prazo de aíé 02 (dois) anos:

Social através de dotações de

conta de recursos próprios do município da seguinte

# em atraso.

. â

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das muitas aludidas
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d) declaração de inidoneidade para partiapar de licitação e assinar contratos com acond',Se"2°eabIÍtoçáo"^'° """"" " CONTRATADA cumpra as

PARAGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas “a",
aplicadas conjuntameníe com a prevista na alínea -b",

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contraio, 
designado pela CONTRATANTE

c" e “d" poderáo ser

propor a
provas que

»
aj prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado

b) substríuir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE

c) descumpnr os prazos e condições previstas neste Contrato.

e aceito:

PAf3ÁGRAFO QUINTO - As multas deverão
rontaHr>c rto ^ recoíhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivoso tados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO - O Fnuita poderá ser descontado dos pagamentos
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judiaaimente ou

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento 
da execuçáo do certame, nâo mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execuçáo do Contrato, componar-se de modo inidóneo fizer declaraçãoalM ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da ataçâo e da ampla defesa, ficará impedido de
ic. ar e con ratar com a Administração peio prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniçáo e ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autondade que aplicou
3 p@n3iiCj3d6

%

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃn

A inexecuçáo, total ou parcial, deste Contrato ensejará
e as previstas em Lei ou regulamento

MRÁGRAFO PRIMEIROConstituem motivos para rescisão de 
pleno direito do presente Contrato

ip teses elencadas no art 78 da La 8 666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

n^MTp?T^ determinada por ato unilateral eescrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVil do art. 78 da Lei n.» 8.666/93
devendo ser procedida de autorização escnta e fundamentada da autoridade superior,
PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser resandido 

por convenção das partes, sem qualquer
^ONTRATA^NTE ^ processo de licitaçáo, desde que haja conveniência para a

a sua rescisão com as consequências contratuais

. as
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PARÁQRAFQ Qj^ARTQ - Fica ainda assegurado á CONTRATANTE
Contrato independentemente de

a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada
antecedenaa mínima de 30 (trinta) dias, desde
entregue até a data da rescisão;

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE

. 0 direito à rescisão unilateral deste
aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos;

com
que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente

feita em base contratual;

c) transferénaa do objeto deste Contratô a terceiros no todo ou em parte, sem autorização prévia eexpressa da CONTRATANTE, ^ ^

• rnM?p?r"/Mrr’° regulares de representantes que forem designados pelaCONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
e) cometsmento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto

LARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da
Administração, prevista no art 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação espeaal no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕFR

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que
se fazem necessários de ate 25'% ívmte e cmco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDICÕES DE ENTREGA

Os produtos deverào ser entregues diretamente nas dependênaas da Secretaria Municipal de Assistência
Soaal. estabelecida na sede do Município de SÂO JOÃO DOS PATOS/MA

^ Os pedidos dos produtos liatados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também
ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e sua demanda.
O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 08 (oito) dias após o recebimento da Ordem de
Fomecimento/Nota de Pedido/Empenho

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal
de Contrato, obngando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de
0 (quatro) dias. sob pena de inadir nas penalidades por descumprimento total do contrato-ficando o custo
do transporte por conta da empresa contratada

E RECEBIMENTO

No ato da entrega das mercadorias^ ^ Secretana. de posse da Nota de Emp^nho/Ordem deForn^,mento, 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 produtos fornecidos estão em desacordo com a
proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito á contratada
serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situaçáo.
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A aceitação ê condição essendal para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material
exclusivamente pelo recebedor, através da
Fiscaí/Faíura.

0 recebimento provisório ou definitivo nâo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
seiví^. nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos
pela iei ou por este instrumento

. que será realizado
aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto” na Nota

Os produtos deverão ser entregues nos tocats díados 
aamafeira das 08 00 âs 18 00 horas. Caso

, em horário comercial de segunda a sexta-

^ seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contr^adadevera comunicar a Contraíanle/recebedor do horáno e possibilidade de entrega em comum acordo

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente
mesmo se fará no pnmeiro dia útil imediaíamente posterior na Seaetaria solicitante, o

fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE SÂO JOAO DOS
PATOS/MA, independentemente de ser ou nâo o fabncante do produto, a substituição de toda unidade
apresentar imperfaçôes, defeito de fabricação, quaisquer irregulandade ou divergénaa com
especificações constantes neste Termo de Referénoa ainda que constatados depois do recebimento e/ou
pagamento

que
as

ÇLAUSULA_PECIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÕES 
FINANCEIRAS FDESCONTOS

ATUAUZAÇÂO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento,
será atualizado financeiramente, desde

e mediante pedido da CONTF^TADA. o valor devido

^ 3 a que o mesmo se referia até a data do efetivo0 pagamento, pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte
^ lòrmula.

AF = [{1 IPCA/100) N/3a-1] X VP, onde,

AF - atualização financara;

iPCA = percentual aínbuido ,
data do adimplemento da etapa.

N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ao Indice de Preçxjs ao Consumidor Amplo, com vigénda a partir da

VP

No caso de
financeiramente, desde a data

eventual antecipação de pagamento. 0 valor devido poderá ser
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:

descontado

AF = [(1 + tPCA/100) N/30-1] x VP. onde

WWW saojoaodospatos.ma gov bf
Av Getúlfo Varoas. 135. Centro - CEP 65 665-000. Sào Joào dos Pafos/MA



6^FOLHA n\n r

SAOJOÁO
fcl. DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEiTURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ Ns 06 089.668/0001-33
Rubrica

AF = atualização financeira:

^ consum/dor Amplo, com vígéncw a partir do□ata do adimplemento da etapa,

numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP - vaior da etapa a ser paga. igual ao pnncipai mais o reajuste,
gtÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designara um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o
quai promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os

® '•‘^antitativos, anotando em registro própno 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, §§ r e 2° da Lei 8 666/93
Aplicam-se, subsidiar,amente as disposiçóes constantes da SEÇÃO V da Le, n» 8,666/93, que versa sobre
inexecução e resasao dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública,

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ■ DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n» 8 666 de 21/06/1993
desae que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas

SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA nns
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontraíar total
to Ou transfen-lo. i
administrativas cabíveis.

Çi^USULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execuçáo do Contrato, em compatibilidade com
por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
Ç-LÁUSULA décima SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

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

S.kAU$ULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICi^ÇlQ

N

ou parcialmeníe o objeto deste Contrato, bem como cedê
no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções

as obngações

WWW MiO|oaõdo$paio5 ma gov br
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O extrato do presente Contr^o será publicado pefa CONTRATANTE
disposto
sendo a publicação condição indispensável á sua eficácia,

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos á iuz da Lei n» 8 666/93. Lei Federal n° 10.520/2012 Decretos
Muniapais e dos princípios gerais de direito

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PA VINCULARÃO DQ CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022
REGiSTRO DÊ PREÇOS - SRP e á proposta vencedora, conforme 

expostoLei 8 666/93

na imprensa oficial, obedecendo ao

da Lei Federai n" 8,666/1993.art 61.no parágrafo unico

- SISTEMA DE
no inciso XI do artigo 55 da

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABÍLIDADE CIVIl

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros razão
de açao ou omisso, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de
Outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
ÇLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA ■ DQ FQRQ

Fica eleito o foro da Cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA. com renúncia expressa de qualquer outro
por mais privilegiado que seja. para dinmir quaisquer duvidas ou litígios oriundos.

SAO JOÃO DOS PATOS (MA). 04 de julho de 2022

ftíiOÜCCÃ

TANTE
SÃO JOÃO DOS PATOS /MAPR TURA MUNICIP

Géssyka Raflégía Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social

//
LAR PÁRATY LTDA - EPP
CNPJ; 02.131.413/0001-30

Representante Dijatma Soares Lima
CPF N'' 130.361 493-68

CONTRATADA

WWW sao)oaodospaios ma gov br
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HOMOLOGAR, o resultado e objeto do RDC ELETRÔNICO N« 004/2022, cujo objeto trata da céntrataçào de empresa par* a
prestação de serviços de recuperação de vias em areia asfalto usinado a quente {AAUQ) e de vias emípiso inter^^v^ na sedqdo
Município São João dos Patos-MA, a empresa vencedora abaixo citada: 1 ~~~ —

RESULTADO:

ITEM 1: Prestação de serviços de recuperação de vias em areia asfalto usinado a quente (AAUQ) e de vias em piso inter • travado
na sede do Município,
Paiticipação Licitante • Ampla participação
Empresa: J C CONSTRUCOES E IMOBILIÁRIA EIRELl.
CNPJ: 04.345.274/0001-73.
Valor Global: 2.348.000,00. —

Valor UnitárioProduto/Serviço
Prestação de serviços de recuperação de vias em areia asfalto usinado a quente (AAUQ) e de vias em
2is^2nte^l^travadoji^sede_do_^unicÍ£i^_^_^__^^^_^^^__^_^^_^^_^^^ _^_^^_^^^_,_^_

2.348,000,000000

SAOJOAO DOS PATOS/MA, 13 de julho de 2022

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: c30715264240765871d01db7cl9bd5f5

Código identificador: cc9ac0122d49dl8a4401d2e2830142ed
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N.« 020.003/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO N.« 020/2022
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N.« 07.001/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO N.® 07/2022EXTRATO DE CONTRATO N.» 020.003/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO N.® 020/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, através do Fundo Municipal de Educação, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Educação, Sr^.
Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira. Contratado: RIBEIRO
& FERNANDES LTD, inscrita no CNPJ n» 03.549.504/0001-53.
Data da Assinatura: 07 de julho de 2022. Valor do contrato: R$
281.130,40 (Duzentos e oitenta e um real, cento e trinta reais e
quarenta centavos). Origem: PREGÃO ELETRÔNICO N.®
020/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto
Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual
fornecimento de combustíveis (óleo diesel comum/SlO e

^^asolina) para atender as necessidades da Secretaria Municipal
Educação, através do Fundo Municipal de Educação

VIGÊNCIA: 31/12/2022. Fonte de Recurso: FUNDEB PODER: 02
PODER EXECUTIVO ÓRGÃO: 17 FUNDO DE MANT. E DESEN.
DA EDUCAÇÃO BASlCA - FUNDEB UNIDADE: 17 FUNDO DE
MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
12.361.0012.2061.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO
DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE
CONSUMO QSE PODER; 02 PODER EXECUTIVO ÓRGÃO: 05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 05 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO 12.361.0009.2120.0000 - MANUTENÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO -
QSE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PNATE PODER:
02 PODER EXECUTIVO ÔRGÂO: 05 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO UNIDADE: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0012.2013.0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR - PNATE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEATE PODER: 02 PODER EXECUTIVO ÓRGÃO: 05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE; 05 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO 12.122.0012.2102.0000 - MANUT DO PROGRAMA
DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEAT 3.3.90.30.00 -

MATERIAL DE CONSUMO Marianna Lyra da Rocha Santos
Teixeira - Secretária Municipal de Educação. São João dos
Patos - MA, 07 de julho de 2022.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE

EXTRATO DE CONTRATO N.« 07.001/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO N.® 07/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, através do Fundo Municipal de Educação, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Educação, Sr®.
Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira. Contratado: EUDES T
DA SILVA, inscrita no CNPJ n® 10.608.940/0001-11. Data da
Assinatura: 15 de junho de 2022. Valor do contrato R$
19.495,00 (dezenove mil e quatrocentos e noventa e cinco
reais). Origem: PREGÃO ELETRÔNICO N.» 007/2022 -
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Fornecimento
de notebook educacional conforme programa Educação
Conectada, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 31/12/2022. Fonte de
Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO ÓRGÃO: 0216
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMS UNIDADE: FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMS 10 301 0003 2066 0000 -
MANUTENÇÃO E FUCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO 3 3 90 30 000 - MATERIAIS DE
CONSUMO Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira -
Secretária Municipal de Educação. São João dos Patos - MA, 15
dejunho de 2022.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 43e62594340ebec98clb99412af766a0

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N* 11.001/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO N.® 011/2022

EXTRATO DE CONTRATO N® 11.001/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO N.» 011/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Assistência Social, Sr®. Géssyka Raflégia Lima Sousa.
Contratado: LAR PARATY LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n®

CERTIRCAOO DIGfTALMENTE rfnujTíWíTYni»VkVkV
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02.131.413/0001-30. Data da Assinatura: 04 de julho de 2022.
Valor do contrato R$ 70.794,00 (setenta mil e setecentos e
noventa e quatro reais). Origem: PREGÃO ELETRÔNICO N.®

011/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto:
Fornecimento de Kits de enxovais ( gestantes, bebê e produtos
de higienização para recém-nascidos) para distribuição gratuita
em atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade
social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência
Social.. VIGÊNCU: 31/12/2022. Fonte de Recurso; PODER:
02 PODER EXECUTIVO/ÔRGÃO: 0207 SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL /UNIDADE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
/08 122 0003 2019 0000 - Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Assistência Social /3 3 90 32 00 - Material, bem

. ou serviço para distribuição gratuita. PODER: 02 PODER
EXECUTIVO/ÔRGÃO: 0217 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /UNIDADE: FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL /08 244 0015 2092 0000 •
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3. 3. 90. 32. 00
- Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Géssyka

^ Raflégia Lima Sousa - Secretária Municipal de Assistência
[r Social. São João dos Patos • MA, 04 de julho de 2022

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE-SÃa
MA, no uso das atribuições Ifif-
Constituição Federal, Constituição do EsLaüu du Mâlüiilwíu e
pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a conveniência técnica da delegação de
competências e responsabilidades no âmbito do Poder
Executivo;
CONSIDERANDO, ainda, a autonomia do Município para dispor
sobre organização e funcionamento da administração pública
municipal, bem como sobre a gestão de suas rendas, nos termos
do disposto no art. 30 e incisos, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988;
DECRETA:
Art. 1® - Ficam delegadas as competências abaixo
discriminadas, no âmbito da Administração Direta do Poder
Executivo, a Secretária Municipal de Administração, Secretária
Municipal de Educação, Secretário Municipal de Saúde,
Secretária Municipal de Assistência Social, observadas as
competências previstas em Lei, para a prática dos seguintes
atos:
I - Ordenação de despesas das Secretarias Municipais e dos
fundos a elas vinculados, nos limites dos créditos orçamentários
respectivos;
II - Assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus
aditamentos;
III - Autorizar, adjudicar e homologar os procedimentos
licitatórios, bem como ratificar os atos de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, após ciente do Prefeito Municipal.
Art. 2® - Na impossibilidade de exercer, temporariamente, suas
competências, o titular da secretaria mencionada neste Decreto
será substituído interinamente pelo Secretário Adjunto,
mediante portaria expedida pelo Prefeito Municipal.
Art. 3® - Este Decreto entra em vigor na data de sua
assinatura.
Alt. 4® Ficam revogados as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução do presente Decreto pertencerem
que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele
se contém.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 13 dias do mês de julho de 2022.

díÃtLBOS PATO 5 -
sfibitcaaterloos p ria

l^ublicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 244091 lda9ad4daaec30Q48ee6Qb7662

EXTRAIO. IKRMO DE lOMENTO 02/2022.

EXTRATO. TERMO DE FOMENTO N® 02/2022. PARTES:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO
MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob o n® 06.089.668/0001-33, com sede administrativa na
Avenida Getúlio Vargas, n° 135, centro - CEP: 65.665-000 - São
João dos Patos/MA, doravante denominada Órgão Partícipe,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal ALEXANDRE
MAGNO PEREIRA GOMES (eleito para o quadriênio 2021 a
2024) e ASSOCIAÇÃO CULTURAL PATOENSE - ASCULP,
Associação Privada, inscrita no CNPJ sob o n°
09.162.149/0001-41, com sede na Rua Sá Sobrinho, s/n. Centro
- CEP: 65.665-000 - São João dos Patos/MA, doravante
denominada Órgão Partícipe, neste ato representada pelo seu
Presidente MARCUS AUREUO MACEDO COSTA, brasileiro,

^ solteiro, portador do RG n® 063867942017-3 SSP/MA, inscrita
CPF n® 278.603.293-87, residente e domiciliada nesta

^^^^?idade. O presente termo tem como objeto "oferecer
aprendizagem dos fundamentos do futebol, contribuindo
para o desenvolvimento psico-físco-social de crianças e
adolescentes atendidas pelo Centro Alternativa Solidária -
CAS, através da prática de futebol". VALOR DO FOMENTO
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) transferidos do órgão
Partícipe (Município de São João dos Patos/MA) em favor
do Órgão Partícipe (Associação Cultural Patoense -
ASCULP) mediante transferência eletrônica, em conta bancária
de sua titularidade. São João dos Patos • MA, 12 de julho de
2022. Alexandre Magno Pereira Gomes, Prefeito.

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito de São João dos Patos - MA

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 4a4764af465adc613322ee692a4291cl

PORTARIA N® 157/2022 - GABINETE DO PREFEITO

Portaria n® 157/2022 - GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal e pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município;
CONSIDERANDO o artigo 96, cúpuí, da Lei Municipal n®
266/2005, de 28 de dezembro de 2005 (ESTATUTO DOS
SERVIDORES PÜBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS);
CONSIDERANDO o Requerimento Administrativo do Servidor;
RESOLVE:

Conceder ao servidor CIDIELSON PEREIRA DOS
SANTOS, auxiliar administrativo. Quadros de Cargos
Estatutários da Administração Pública do Município com
lotação na Secretaria Municipal de Saúde, Portaria n® 097-
A/2006, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 97d226bfc665e68fe207b72d08db4af4

DECRE I O N® 21/2022 - G.ABINETE DO PREFEI IO

DECRETO N« 21/2022 - GABINETE DO PREFEITO I

Delega competências aos Secretários das Secretarias
Municipais do Município de São João dos Patos - MA e dá outras
providências.

CERTIFtCAOD DlGiTAlMENTÊ VkVkV TTiTunT tui TfT


