
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CONTRATO NO 002/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) E, DE OUTRO, A EMPRESA NP 
CAPACITAÇÃO E soLuçÕEs TECNOLÓGICAS LTDA, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA. 

O Município de Anapurus/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n006.116.461/0001-00, daqui por diante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Aldir Fernando Gatinho, Secretário 
Adjunto de Pagamento , brasileiro, casado, portador da identidade no 130189-5 SSP/MA, 
inscrito no CPF no 459.424.983-34, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa NP 
CAPACITAÇÂO E soLugtiEs TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF no 
07.797.967/0001-95, estabelecida na R. Dr. Braglio Vicente de Castro, 111 - Campo 
Comprido, Curitiba - PR, 81200-526, doravante de denominada CONTRATADA, por seu 
representante, o Sr. RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, brasileiro, casado, empresário, 

11/ 	inscrito no CPF no 574.460.249-68, Identidade no 4.086.763-5, têm entre si justo e 
acordado, celebrar o presente contrato, conforme Processo Administrativo no 	 
com base no artigo 25, I da Lei Federal no 8.666/93, mediante as cláusulas e condições 
seguintes, que mutuamente outorgam e estabelecem: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

0 presente contrato tem por objeto a aquisição da ferramenta BANCO DE PREÇOS, com as 
especificações descritas no correspondente processo de contratação. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

I - 0 prazo de vigência do presente instrumento é de 12 meses, contados a partir da 
liberação de senha e acesso ao Banco de Preços. 
II — A prorrogação poderá ser admitida nos- termos do artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93, 
me diante a prévia justificative da autoridade competente. 

III- Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal no 8.666/93, a 
duração do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos período, limitada a 60 
(sessenta) meses, desde que cumpridas as formalidade acima indicadas e demostrado, nos 
autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições mais vantajosa para a 
administração. 

III — o valor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses ou na menor periodicidade 
que a legislação permitir, na proporção da variação do Indice Geral de Pregos do Mercado 
(IGPM), tomando-se como a data limite do primeiro reajuste o interregno mínimo de um a 
a partir da apresentação -da proposta formulada é época da contratação, sendo 
reajustes subsequentes dar-se-ão a partir do fato que deu origem ao último 
ocorrido. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

3.1. 0 valor global anual deste contrato é de R$ 7.990,00, conforme p 	a da 
CONTRATADA integrante deste instrumento, e será quitado em parcela única, inclu os todos 
os impostos, encargos, taxas, seguros e demais despesas necessárias à sua execução. 
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3.2. 0 pagamento será processado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota 
fiscal, devidamente atestada pelo CONTRATANTE, por meio de nota de empenho, mediante 
deposito no Banco do Brasil, ag. 1622-5, conta 464-2 

3.3. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias da realização do pagamento acima fixado incidirá 
no bloqueio das senhas de acesso à ferramenta, acesso este que será liberado novamente 
após constatada a quitação do citado débito pela Contratante. 

3.4. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo 
os juros de mora calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

I = (TX/100) 
365 

EM =IxNx VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 

CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 02-Poder Executivo; 02 — Secretaria Municipal de Gestão Planejamento e 
Orçamento; 04.122.0002.2004; Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento e Orçamento; 3.3.90.39.00 — Serviços Terceiros de Pessoa Juridica. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 - DA CONTRATANTE 

I - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato; 
II - efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
instrumento; 
III - prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA, pertinentes ao objeto do presente pacto. 
IV — Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços, utilizando-se da forma escrita, para que esta posta tomar as medidas 
necessárias. 
V — Zelar pelo conteúdo dos produtos/serviços contratados, não transferindo acesso 
divulgando seu conteúdo a terceiros, sem prévia e expressa autorização da CONTRA 
VI — Notificar à CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre a intend 
de multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

5.2 - DA CONTRATADA 

I - executar de acordo com sua proposta, normas legais e cláusulas deste con to, o objeto 
contratado, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de suas obrigações; 
II - responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da 
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execução do contrato; 
III — manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
contratação. 
IV — responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer 
danos e ou prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus 
empregados ou preposto, ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
V — manter preposto para representá-la na execução do contrato e para intermediar as 
solicitações entre as partes, realizada sempre que possível mediante mensagens 
eletrônicas/e-mails, o qual deverá ser aceito pelo CONTRATANTE. A dispensa deste deverá 
ser comunicada imediatamente ao CONTRATANTE, com indicação do substituto. 
VI — notificar à CONTRATANTE sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou 
indisponibilidade da ferramenta durante a execução e vigência do contrato 

5.3 — FORMA DE UTILIZAÇÃO 

A funcionalidade da ferramenta, sua forma de utilização e prestação do serviço encontra-se 
descrita na Proposta Comercial da CONTRATADA, a qual é parte indissociável e integrante 
deste instrumento contratual. 

CLAUSULA SEXTA — BASE LEGAL 

A presente contratação encontra-se fundada no art. 25, inciso I, da Lei no 8.666/93, 
inexigibilidade de licitação devidamente justificada no Processo Administrativo no 	 

CLAUSULA SÉTIMA — RESCISÃO 

7.1. 0 presente contrato poderá ser rescindido por inadimplência de quaisquer de suas 
cláusulas ou condições ou pela superveniência de norma legal que o torne material ou 
formalmente impraticável. 

7.2. Constituem motivos para rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no art. 
78, da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES 

8.1. A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 0,05 (cinco centésimos) 
Wo do valor total do contrato pelo não cumprimento de qualquer obrigação contratual, 
devendo o valor da multa ser recolhido à Diretoria Financeira do CONTRATANTE no prazo de 
03 (três) dias a contar do recebimento da notificação, sem prejuízo de qualquer outra 
cominação prevista no contrato. 

8.2. Sem prejuízo das penalidades referidas nesta cláusula, pela inexecução total oTh ial 
deste instrumento, a CONTRATADA poderá sofrer as seguintes sanções admi 	a 
serem aplicadas mediante critérios de razoabilidade e proporcionalidade 
gravidade da infração cometida e os prejuízos sofridos pela CONTRATA 

I - Advertência; 
II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
III - Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração 
perdurarem os motivos determinantes da punka() ou até que seja 

atar com a 

Pública enquanto 
promovida a sua \2% 
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reabilitação perante o CONTRATANTE, após o ressarcimento dos prejuízos que o 
CONTRATADO vier a causar, decorrido o prazo da sanção aplicada com base nesta cláusula. 

CLÁUSULA NONA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

9. 3 — Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, com 
base na legislação Lei no 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca 	, como competente para dirimir 
toda e qualquer controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando, expressamente, 
a outro qualquer por mais privilegiado que se configure. 

E estando assim as partes, justas e acordadas, assinam o presente em 02(duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produzam seus efeitos 
legais. 

Anapurus, 16 de Janeiro de 2019 

)A0140 

&ICAO OU ENTIDADE CONTRATANTE 
NOME DA AUTORIDADE COMPETENTE 

CONTRATANTE 

NP CAPACITAÇÃO E 5qØce5 ES TECNOLÓGICAS LTDA 
RUDIMAR BARROSA DOS REIS 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1.  (men( 	.noGve i--a - a2  (nome/CPF) 

.  S 	tabeilnenfo ra2;u14 5:16.g5Y.6a3-47 (nome/CPF) 



Poder Executive; 02 13 Fundo Municipal de 
08.244.0008.2061; Manutenção e Funcio 
Municipal de Assist. Social; 3.3.90.30.00 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DAT 
Margo de 2019. Luceha Salutino 
de Assistência Social de Anapu 

ocial; 
undo 

mo. 
e 
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Publicado por: L 
Código identificador: 6e9648fic 

UZA GOMES 
e8895fecld235bd 

DIÁRIO OFICIAL , 
DOS MUNICIPIOS 

ESTADZ tit 1.b1.411-A: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALC8NTARA 

CHAMADA PUBLICA N2. 001/2019 

O Município de Alcântara- MA, através da Prefeitura Municipal 
de Alcdntara por meio da Comissão Central de Licitação, torna 
público a Chamada Pública if 001/2019 que tem por objeto o 
credenciamento de agricultores para o fornecimento de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinada 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE, no Município de Alcantara- MA. 
Para tanto, os interessados em fornecer os gêneros alimentícios 
deverão apresentar a documentação para habilitação e o 
projeto de venda, impreterivelmente, durante os dias 13 de 
maio de 2019 a 10 de junho de 2019 (excetuando-se 
sábado e domingo), no horário das 08:00hs (oito horas) às 
12:00hs (doze horas). A sessão da chamada pública seri 
realizada 'As 09:30hs (nove horas e trinta minutos) do dia 
11 de junho de 2019, na sala da Comissão Central de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Alcântara, situada na 
Praga da Matriz, 01 - Centro - 65.250-000 - Alcântara - 
Maranhão. 
0 presente Edital estará â disposição dos interessados no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Alcfintara, sito â Praga da Matriz, 01 - Centro - 65.250-000 - 
Alcântara - Maranhão, de segunda a sexta (exceto feriados) no 
horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser 
consultados ou obtido gratuitamente por meio digital na 
Comissão de Licitação bem como pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico http://www.alcantara.ma.gov.br  ou 
cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de R$ 
50 (cinquenta reais), não reembolsáveis, através de DAM - 
Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da 
reprodução. 

Alcântara (MA), 07/05/2019. 

Luciano Pereira de Oliveira Paixão 
Presidente da Comissão Central 

Publicado por: JOSUELMO AND116 SOUZA PARIAS 
Código identificador: e398392de5b7e19cc386bbe55af5d9e2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

001/2019 

0 Presidente da Comissão de licitação do Município de 
ANAPURUS, através da(o),em cumprimento da ratificação 
procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS, faz publicar o extrato resumido do proc,esso de  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: 
Aquisição de Ferramenta Banco de Prego FAVORECIDO: NP 
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDAVALOR: 
R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa e nove reais). 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, 
inciso II da Lei ng 8.666/93 e suas alteractles.DECLARAÇÃO 
DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Presidente da Comissão 
de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) ALDIR FERNANDO 
GATINHO, na qualidade de ordenador(a) de despesas. Luciano 
de Souza Gomes/Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 263112dc15dcllddfa94d8e263799275 

EXT_ELT_O DO CONTATO N2  002/2019 - INEX  001/2%1;  

CONTRATO N2  002/2019. ORIGEM: INEX 001/2019. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, 
CNPJ. No 06.116.461/0001-00. CONTRATADA(0): NP 
CAPCITAÇÁO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, inscrita no 
CNPJ 0.07.797.967/0001-95. OBJETO: contratação de 
empresa para aquisição de Banco de Preços, no valor total 
de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais). 
DOTAÇÃO ORÇAME&TARIA: 02 - Poder Executivo; 02 - 
Secretaria Municipal de Gestão Planejamento e Orçamento; 
04.122.00012.2001; - Manutenção e Funcionamento da Sec. 
Municipal de Gestão Planejamento e Orçamento; 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 16 de Janeiro de 
2019. Aldir Fernando Gatinho/Secretário Adjunto de 
Pagamentos de Anapurus/MA. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 9102245db917660938a8745218b592a0 

EXTRATO DE CONTRATO bI2  005/2019 -PP 038/2018-SRP- 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N0  
001/2019 

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEIUTRA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina 
o art. 26 da Lei ng 8.666/93, e considerando o que consta do 
processo administrativo que trata da contratação da empresa: 
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, vem 
RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a 
contratação da referida empresa, determinando que se proceda 
a publicação do devido extrato. ANAPURUS - MA, 06 de Janeiro 
de 2019. Aldir Fernando Gatinho/Secretário Adjunto de 
Pagamentos de Anapurus. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 258916eabc369f798582ed33a2f67ae5 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Ng 

CONTRATO N0  005/2019. ORIGEM: PREGÃO N2  PP Ng 
038/2018-SRP. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPURUS, CNPJ. Ng 
19.045.584/0001-40. CONTRATADA(0): M. M. S. SAMPAIO - 
ME, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Ng 
27.909.619/0001-706. OBJETO; CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E 
ELETROELETIONICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPURUS, no 
valor total de R$ 6.150,37 (Seis mil cento e cinquenta reais" 
e trinta e sete centavos). DOTAÇÃO °KAMEN • IA: 002. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES 
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PORTARIA N° 19/2019 
Designa servidor para a função/atividade de 
Fiscal do Contrato para contratação de 
empresa para aquisição da ferramenta Banco 
de Preços, com as especificações descritas por 
correspondente processo de contratação. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do Decreto Municipal no. 04/2017 e, considerando a delegação de competência que lhe 
foi atribuida por ato de nomeação e pertinente a sua prerrogativa legal; 

RESOLVE: 

Art.1° - Designa a servidora Cleonea Alves do Nascimento, inscrita na matricula sob o n° 0588, 
servidora municipal lotada na Secretaria Municipal de Administração, para o exercício da 
função/atividade de Fiscal do Contrato n° 002/2019 e seus termos aditivos, contratação de 
empresa para aquisição da ferramenta Banco de Preços, com as especificações descritas por 
correspondente processo de contratação. 
Art. 2°. — São atribuições da função de Fiscal de Contratos: 
I - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos, quantitativos e cronograma 
físico-financeiro; 
IT - registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato; 
111 - determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a expensas da 
contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de sua execução; 
IV - receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes; 
V - rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as 
especificações contidas no contrato, observado o termo de referência; 
VI - exigir e assegurar o cumprimento dos prazos, especialmente vigência, execução e entrega, 
previamente estabelecidos no contrato e instrumentos dele decorrentes; 
VII - exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos; 
VIII - atestar as notas fiscais e faturas; 
IX - comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 
tomada de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em face de 
risco ou iminência de prejuízo ao interesse público; 
X - aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto no 
contrato; 
XI - emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido. 

Art.3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrario. 

Prefeitura Municipal de Anapurus, Estado do Maranhão, em 23 de Janeiro de 2019. 
Registre-se 
Publique-se 
Cumpra-se 

! 

tkim, f ritooJip  
Aldir Fernando Gatinho 

Secretário Adjunto de Pagamentos 
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ORDEM DE SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE Ng- 001/2019 

empresa 
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 
CNPJ N9  07.797.967/0001-95 
Rua Lourenço Pinto, 196 CJ 301 32  andar - Centro, Curitiba - PR 
CEP: 65.520-000 

Senhor Diretor, 

Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente a presente licitação 
que tem por OBJETO: Aquisição da ferramenta Banco de Preços, de interesse da Secretaria 
Municipal de Administração de Anapurus - MA, referente a INEXIGIBILIDADE n° 001/2019, 
conforme contrato 001/2019 assinado entre a Secretaria Municipal de Administração, e essa 
empresa. 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ITEM OBJETO VL. UNIT. VL. TOTAL 

01 

Aquisição da ferramenta Banco de 
Pregos, 	de 	interesse 	da 
Secretaria 	Municipal 	de 
Administração 	de 	Anapurus, 
referente a 	INEXIGIBILIDADE 
n° 001/2019 

7.990,00 7.990,00 

Anapurus/MA, 10 de Janeiro de 2019. 

a-d. 6; wdo 	4 
Aldir Fernando Gatinho 

Secretario Adjunto de Pagamento 

RECEBIDO EM42/02-/c2af 

Assinat 	responsável pela empresa 

Av. Joan Francisco Monteles, n" 2001, Centro — CEP: 65.525-000 
CNN. n0  06.116A61/0001-00 

A 
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