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pRocEsso ADMINISTRATM N" 391.38 | I 20.22 I CPL'
coNvITE tit 03 I 2022 I CPL.
CoNTRATO N' 39 1.381.O1/2022.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Municipio de

sucupira do Riachão, Estado do Maranháo, pessoa jurídica de direito público interno,

inscri.a no cNpJ sob o n,, 01.612.33S/OOOl-67, situado na Rua sáo José, n" 477, Cenlro -
CEP:65.668-00-sucupiradoRiachão/MA,nesteatorepresentadopelaSecretária
MunicipaldeAdministraçãoGeralaSr".KLEVIAMARIALIMADEsousA,brasileira,
solteirá, portadora do RG sob o n" 040174772010-3 SSP/MA, inscrita no CPF sob o n"

o45.7 25.a53_62, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada

simplesrnente Cotltratante. E, de outro lado a empresa PLAMONTEC PLANEIAMENTO

OBÊÂS TERRApLENAGEM LTDA, pess.a juríclica cle direito privado, inscrita no CNPJ u"

11.6|7.|92looo1-(17'comsedenaAr.'DosHolatrcleses,n.,l4,EdificioCentuty
Multiempresarial, Sala IO5, Calhar-r - CEP: 65 071 380 - Sáo Luis/MA' neste ato

,"f..""rriud" na forma de seu Ato Constitutivo, por N)ILSON LUIZ CASTELO BRÂNCO

nôcrfn, brasileiro, empresário, portador de RG n" 000000062592-2 SSP/MA' inscrito no

CPF n' 125.646.053-20, reside;te e domiciliado na Cidade de Sào Luis/MA' doravante

denominadasimplesmentecontratada,eperanteaStestemunhâsabaixonomeadas.
firmam o presente Contrato, que se regzrrá pela Lei n'" a 666193' e suas alteraÇoes' a

iegislação que rege a espécie, .rtàndidas as cláusulas c condiçÔes que se anunciam a segttir:

cLÁusuLA PRIMEIRA - o presente instrumento tem como objeto a contrataçao de

áÃpr."o pdr.a prestolçao áe seroíços em Recuperdçao e Adequaçdo de- Estradas

Vtiinais ãos pàuoados Morro Vermelho ao Poaoado l6o3dnça.' Poaoado Matança ao

PoaoddoNoudVelhanoMunicípiodeSucupiradoRiachdofitlA,emconformidadecomtl
Anexo I (Projeto Básico) e proposta de preços da licitante'

cLÁusuLA SEGUNDA - É de exclusiva responsabilidacle da contratada o pessoal

"-pr"g"do 
nos serviços, o qua.l nào terá, com a Contratante' nenhum vínculo empregatÍcio'

cLÁusuLA TERCEIRA - A Contratada se compromete, na execuçáo deste contrato. a

observartodasasleis,bemcomoaatenderopagamentodasdespesasdecorrentesda
ápii"uçao das leis trabalhistas, cle seguros. inclusive contfa teÍceiros e demais erlcar.gos

necessários à execuqàc; deste ClontraLo'

"CONTRATO ADMINISTRÂTIVO DE PRTSTAçÃO DE
SERVIçOS QUE ENTRE SI CELEBRÂM O MUNICIPIO
DE SUCUiRA DO RIACHÃO, ESTADO Do
MARÂNHÃOEAEMPR.ESA:PLAMONTEC
PLANU'AM ENTO OBRÂS TERRÂPLENAGEM LTDA".

contr?rtaclos scrão executados conforme as
CLÁUSULA QUARTA - Aos servtços ora
especificações exigidas pela Contratante'

cLÁusuLA QUINTA - A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela

p"-ir.i" ã".riaade técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicaçáo dos materiais,
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inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, náo aceitos pela

Íiscalizaçào da Contratante, devam ser refeitos.

CLÁUSULA SEKTA - A Contratzulte indicará um responsável como seu preposto, para

exercer as atividades de Íiscalização dos serviços ora contratados'

CLÁUSULA SÉTIMA - A Contrâtada se obriga a atender, imediatamente, todas as

solicitações da frscalizaçáo da contratante, relativamente aos serviços contratados.

OITAVA - A Contratada manterá permanentemente, na direçâo dos serviços,

um profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como
qr", dit"tu e indiretamente com ele se relacione a qualquer tÍtulo, mediante
ôontratante, que hca dispensada de declinar os motivos determinantes dessa

CLÁUSULA NONA - O praz.o de vigência do presente contrato será até 3lll2l2o22,
contados a partir de sua publicaçáo.

PAII/(GRAIIO PRIMEIRO - O presente Contrâto só poderá ser objeto de prorrogação caso o

motivo apresentado esteja de;idamente enquadrado no art. 57, da Lei n" 8.666/93, seja

justifrcado por escrito e condicionado a parecer previo da Prefeitura Municipal'

a toda pessoa
solicitaçào da

decisào.

PAR.I4,GRÂFO SEGUNDO A Contratad.a hcará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes

contratuais acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25o/o (

cento) do valor inicia-l atua.lizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - Pela aquisiçào do objeto pretendido, a Contratante pagara a
contratada o valor global de R$ 322.671,93 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e

Setenta e um centavos e noventa e trêS centavos), com recursos oriundos da seguinte

dotaçáo orçamentária:
e Unidade Orçamentârla: O7.Ol - Secretaria Munlcipal de InfÍaestÍutura'

. pÍojeto/Attü dadet 26,782.0/012,1150.0000 - Construção e Recuperação de EatÍadas

Vicinais.

Natureza da Despesa: 4'4.90'5l.OO - Obras e Instalaçóes'

vlntee crnco por

.l

PAR(GRAFO PRIMEIRO - O prazo de pagamento será de ate o último dia útil do mês

subseqüente, contad.os a parti; da apresentaÇào de Documento Fiscal, acompanhada das

CertidÕes de Regularidade e devidamente atestada pelo setor competente'

CLÁUSULA DÉpIMA PRIMEIRA - Pelo inadimplemento das obrigações contrâtuais,

sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

A) Multa de 0,33.,{, (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do

serviço, por dia de atraso no inicio da execuÇáo dos trabalhos'
B)Alemdamultaaludidanaletra"A",aContratantepoderá'gârantida

ampla defesa, aplicar ao Contratado, na hipótese de inexecução total ou parcial da

obrigação, as seguintes sançôes:

por cento) sobre o valor não executâclo clo

arem sua rescisào determinada pelo Prefeitcl

B. 1) advertência;
8.2) multa de 1004, (dez

contrato, nos casos que ensej
Municipal;

Rua Sào José, n" 477, Cerllro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachào/MA

Y



Administrondo Poro o Povo

,_ir . .\-

.-,, .,ã!;...
i', i' ",-\.1i

' ai, _.:,,,it "!

"-, 
''t:ti/ --' /\ ;-.;

(

8.3) Suspensàc,r temporária dc participaçào em licitaçào e impedimento

de contratar com adminiÀtraçao PúÉlica, por pÍazo nâo superior a 02 (dois)

anos;
B.4) Declaraçáo de inidoneidade para

Administração Prlbtica enquanto perdurarem os

puniçáo;' 8.5) As sanções previstas nos subitens B1' B'3 e 84' poderão ser

aplicadas juntamente com a prevista no B 2'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUTVDA Além das penalidades ia dectinoda-s e da obigação de

ielazer os seruiços nao aprouadas pela ftscaliz'açao, a Contratoda poderá ser suspensa de

fiâti,o, p.ront "a 
Contritante, quà tambem comunicará o fato aos demais órgdos da

Administr açao Púb lica.

licitar ou contratar com
motivos determinantes da

DÉ:CIMA TERCEIRA Por atraso no Pagarnen to das faturas, a Contratante

pagará à Contratada a multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o

valor em atraso, até o limite de l0')" (dez por cento).

Serào de direta eCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
Contratada:

exclusiva resPonsabilidade da

I - Quaisquer acidentes que porventurâ ocorraln na execuçáo das obras e

serviços;
II - O uso indevido de pâtentes e registros;
Ill - Os fatos que, estando em mora a Contratada' decorrerem de caso

fortuito ou força maior e resultàm na destruiÇào ou danificaÇáo das obras em construçào'

estendendo-setalresponsabilidadeatéaassinaturadoTermodeRecebimentoDefinitivo
das obras e as indenizaçôes e terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA A Contratada se compromete, na execuçáo do Presente

Contrato, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do MunicíPio,

especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABTN
e1sa rmpos

inclr-rsive contra tercelros, e da expedicáo de licença necessária á

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA A Contratante Poderá declarar rescindido o presente

Contrato, sem que assls ta à parte inadimplente direito a qualquer indenizaçào,

independentemente de aviso, notificaçào, interpelação judicial ou extrajudicial, nos

, bem como atendcr cr

s decorrentes de tos e taxas, da aPlicaçáo das Ipagamento das desPes
trabalhistas, de seguros,
execuÇào deste Contrato.

da Contratante;

cLÁusuLA DÉCIMA SEXTA - DuraÍrte a execuçáo dos serviços, cumprirá à contratada a

execuçáo das seguintes medidas:

, Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes ou que vierem a

incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimen6 deflnitivo pelo contratante dos serviços.

seguintes casos:
I - falência, concordata ou dissoluçáo da Contratada;
ll - inadimplência de qualquer de suas cláusulas:

tll - interrupçaã dos iraba-lhos pela Contratada por mais de 10 (dez) dias

consecutivos, sem motivos justificados;
IV-trau-rsferênciadoContratoncltodoouempârte,senrpré\,laauto

Rua Sào Jose, n" 477, CenlÍo - CEP: 65,668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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V - utilizaçáo deste Contrâto para caucionar qualquer operaçào flnanceira,
sem prévia e expressa autorizaçáo da Contratante.

renunciândo
DÉCIMA OITAVA - As partes elegem o Foro de São Joáo dos Patos/MA,
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da interpretaçáo deste Contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento

em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas que a
tudo assistiram.

Sucupira do Riacháo/MA, 13 de maio de 2022.

?w
KLEVIA MARIA T,IMA DE SO

Sc,crctátirt M rr rricipral rie Âtlrllin istt.rção Cclal
Autoridade Competente

CONTRÂTANTE

/4"-,

\,C

\
PLAMONTEC EJA

3'»0

OB TE PLENAGEM LTDA
NPJ: 4 617 .t921 67

Adilson Lu Castelo Branco Rocha
CPF n" 125.646.053-20

Representante Legal da EmPresa
CONTRATADA

CPF: I .;,rU'a+4 7

Rua Sáo José. nn 477, CenlÍo - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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ORDEMD §tRvIco

A PRTFEITURÂ DO }IUNICÍPIO DO RIACHÃO. ESTADO DO

MARANHÁO, inscrita no CNPJ sob o no 01.612.338/0001-67, por intermédio da Secretaria

Municipal de Administraçâo Geral, vem através deste, autorizar a Empresa: PLIIItrONTEC

inscrita no CNPJ no

41.617 .l92lOOO 1-67 no prazo máximo de 05 (cinco) dias. A iniciar a execuçáo do objeto do

Contrato Administrativo n" 391.381.OL 12ol22, decorrente do Convite n" O3/2O22/CPL, ern'

conformidade com Anexo I (Projeto Básico).

Sucupira do Riachão - MA, 13 de maio de 2022.

MARIA LIMA DE SOUSA
§ecretárla Uunlclpal de Admlnlstração Geral

t" OOSl2O2l

Em -13 r_e-l r-aZilt

Branco
CPF n" 25.646 53-20
Representante Legal da Empresa

Rua Sáo José, n" 477 , Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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disposi ções da Lei Federal 10.520/2002, Lei M
3t 1/2021, e subsidiariamente as Leis Fedêrais no
Leis Complementares nos 123/2006 ê alteraçóes
Edital e seus anexos estão à disposiçáo dos
Portal da Transparôncia onde poderá ser
cópia ê no endereço supracitado. Serrano
(MA),27de maio de 2022 Jonatas ds Castro CostÍi'
Municipal de Planejâmento e Gestão

-E

Codígo id entificod or: o$4becg\3,abl ee.l6d 1S 792e42b594oe v_, /\Publicado por: ANDIÁRIA CARUALH) 
'A9TELHANOCódigo identifi cod or: 2426eOM4fSa1 SSOOOÍbOdfrhZ3A22bB

PREEEITURA MUNICIPAI, DE TUEILâNDIA

RIACHãO

AVISO DE LIC TAÇÃO - PREGÁO ELETRÔNICO
OIINO22ICPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.O

405.395/2022/CPL

AVTSO DE LICTTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNTCO
OI,.IzO22ICPL - PROCES§O ADMINISTRÂTIVO N.O
405.395/'2022/CPL

.tsÉrefeitura de Sucupira do Riachão, estado do maranhão,
inscrita no CNPJ: 01.612.338/0001-67, através de seu Pregoeiro
e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando Licitaçáo na Modalidade

Ávrso DE LICITAÇÁO TOMADA DE PREÇOS N.o 005/2022-
CPL. PROCESSO ADM. No 029/2022. A prefeitura Municipat de
TufÍlândia/MA, CNPJ: O1.612.63t tOOOt-24, arravés dà seu
Presidente da CPL, torla público para conhêcimento dos
intoressados que realizará no dia 28 de junho de 2022, às
09:00hs (nove horas). Licitação na modalidade Tomada de
Preços n, OOSI2O22, objetivando a contJatação de empresa para
prestaçào de serviços de recuperaçáo e melhoramentos de
estradas vicinaÍs, no Município de Tufilandia_MA. Com
fu[damentaçào na Lei Federôl no Lei no g.666/1999 e de outras
normas aplicáveis ao objeto deste CertarDe, O Edital e seus
anexos estão à disposiçáo dos interessados no Mural d6
licitaçóes do SACOP TCE ou portal da Transparência do
Município ou poderá ser solicitado através do e_mail
cpl.tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da prefeitura, na
sala da Comissão Permanente de Licttaçáo.Cpl onde pod.erão
ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentaçáo
de mídia gravável (per-drive), de 2r a 6. feira, aai Ah à,s fih,
no endereço Rua do Comercio no 191, Centro, CEp 65.3g7-000.
Tufulandia/MA, 30 de maio de 2022. Vildimar Âlves RÍcardo.
Prefeito Municipâ].

Pubticado pr: JoÃ,o vTfoR LoBo sILvA
Códl go íd entifrcad or: c3c6d j\d 3 1 b6526 cgf4 cf4 fc? e4S 1 I I b

Pregào, na Íorma eletrônica.
Global. RêgiDe: Emproltad

Tipo: Moror Proço
a por prcço global.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.C

oo5/2022-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.O
oo6/"2o.2?-cPL

publicado por: JOÀO VITOR LOBO SILVA
C ód i go id entifrcad on 24 2 561gbe49e ofl 542e4 63 S4ffid67g 3

Objeto: Aqulslçáo de vsiculo O h, obJ etfi,ãttdo âteDdor as
necegeldadee da Secretarla Munlclpal de Asslctêacla
Soclal.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das
14h00min do dia 15 dejunho de 2022, no endereço eietrônico;
www'licitaDet.com.t r.

Os interessados deverào levar no DepaÉamento de Licitaçáo.
um pen-drive com capacidade suficiente para cópia do Edital e
anaxo, sendo que a cópia será fornecida sem qualquer ônus, no
ondereço acima mencionado, de 2€ a 6n, no horário, Oghoomi!às 12h00min, ou no Portal da Transparência,
slts: www. sucu piradoriac hao. ma. gov. br.

Suôrírra do Riachào - M,{, 02 dejunho dê 2022.
JOSE WARLEN BARBOSA DÂ SILVÂ
Pragoeiro.

AVISO DE LICTTAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.o 006/2022_
CPL. PROCESSO ADM. N0 030/2022. A prefeitura Municipal de
Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631 IOOO|.24, através dà seu
Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará no dia 28 de junho de 2022, às
11:00hs (onze horas). Licitaçáo na modalidade Tomada de
Preços nP 006/2022, objetivaudo a contratação d€ empresa para
prestaçào de serviços de reforma do centro de saúde na sede,
do Município de T\rfilandia-MA. Com tundameutaçáo na Lei
Federal no Lei na 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao
objeto deste CertarEe. O Edital e sêus anexos estão à disposição
dos interessados no Mural de licitaçôes do SACOP iCE ou
Portal da Transparência do Muuicípio ou poderá ser solicitado
através do e.mail cpl.tufilandia@ouuook.com ou ainda na sed€
da Prefeitura, na sala da Comissão permanente de Licitaçào_
CPL onde poderáo ser obtidos e consultados gratuitameute
mediante apresentação de mídia gravável (peDdrive), de 2a a 6a
feira, das th às 12h, no endereço Rua do Comercio no 191,
Centro, CEP 65.387-000. Tutulandia/tvÍA, 30 de luaio do 2022.
Vildimar Alves Ricardo. Prefêito Municipal-

publicodo Wn ISABEL DE SOUSÁ SIIVÁ
Códi go id entifi cod or: 0b920 1 4O Ott SdfT o I 462 2 aO ad2o42\fr g

X {EXTRÂTO DE CONTRÂTO ADMINISTNÂTIVO NC
391.381.O1/2O22

EXTRATO DE CONTRÂTO ADMINI§TRATIVO N!
391.381.01/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO NI
3Í!l.3A1l2O22lCPL. CONVITE Nc o3/2O22lCpL.
CONTRÂTANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riacháo, Estado do Maranhào, pessoa jurídica dt direitopúblico, insc.ita no CNpJ no 01.616.330/0001_67.
GONTRATADA: PLAMONTEC PLÂNEJAMENTO oBRAs
TERRÁPLENACEM LTDÁ, pessoa jurídica de direito provado,
inscrita no CNPJ no 41.617.19210001-67. OBJETO: prostação
de serviços em Recuperação e Adequação de Estradal Vicinais
dos Povoados Morro V6rmelho ao povoado Matança, povoado
Matança ao Povoado Nova Velha no Municipio de Sucupira do
Riachão^{A, em conformidade com o Ânexo I (projeto Basico) e

wwrv. í d nl(rt.n.í) .br 69


