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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

O Município de ANAPURUS, através da PREFEITURA MUNICIPAL DET  
ANAPURUS, convoca a empresa A. DOS S. CASTRO EIRELI para assinatura do contrato': 
decorrente da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no 013/2019. 

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretara as sanções 
prevista em lei. 

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. 

n\it's rus, lode junho de 2019. 

\‘ 

Lucian 	za Gomes 
'-iro 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001 — Centro — Anapurus/MA 
CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNPJ. n° 06.116.461/0001-00 

CONTRATO N” 001/2019 
PROC. ADM. N° 02051039/2019 — PMA 

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANAPURUS/MA E A EMPRESA A. DOS S. 
CASTRO EIRELI, NA FORMA ABAIXO: 

O MUNICIPIO DE ANAPURUS/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, 
sediada na Av. Joao Francisco Monteles, 2001, Centro, Anapurus-MA, CNPJ N° 06.116.461/0001-00, 

Sdoravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo Secretario Adjunto 
de Pagamentos, o Sr. Aldir Fernando Gatinho, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n° 
130189-5 SSP/MA e do CPF no 459.424.983-34, doravante, neste ato denominada CONTRATANTE, e 
pelo o outro lado a empresa A. DOS S. CASTRO EIRELI, inscrita no CNPJ no. 13.173.807/0001-78, 
sediada na Travessa 15 de Novembro, no 456, Sala D — Centro, Chapadinha/MA por intermédio de seu 
representante legal o senhor Fernando Marques de Sousa, inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica — CPF. 
sob o n° 021.698.203-02, portador do R.G. n° 0278433422004-7 CESC/MA, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato, na presença das testemunhas abaixo 
firmadas, que se regerá pelas Leis ns° 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a 
especie, atendidas as clausulas e condições que se anunciam a seguir: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente Termo para contratação de empresa especializada na manutenção 
da iluminação publica do Município de Anapurus/MA, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preambulo e na proposta 
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANT. 
MESES 

VALOR 
MENSAL 

VALOR TOTAL 
DOS 

SERVIÇOS 

01 Manutenção da iluminação pública. 07 R$ 30.883,71 R$ 216.185,97 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

2.1. 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato sera de 07 (sete) meses contados da assinatura do 
contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato é de R$ 216.185,97 (duzentos e dezesseis mil cei 
oitenta e cinco reais e noventa sete centavos). 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Av. JO° Francisco Monteles, n° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNN. n°06.116.461/0001-00 

3.2. 0 cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos 

termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n° 8.666/93. 

3.3. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própriá, 

prevista no orçamento do Município, pano exercício de 2019, na classificação abaixo: 

02 Poder Executivo; 02 04 Secretaria Municipal de Infraestrutura; 15.452.0003.2014; Manutenção tios 
Serviços de Iluminação Publica; 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. 

5. CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO 

5.2. 0 pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de ANAPURUS, em moeda corrente 
nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá 
até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a 
apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura; 

5.2.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de 
pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado. 
contendo o n° do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente corno: 
nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota 
Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com copia do 
contrato, copia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado 
de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de 
Débitos Trabalhistas — CNDT, Certidão Negativa de Débito junto A Previdência Social - CND. 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e A Divida Ativa da 
Unido, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de 

Fazenda do Estado e do Município. 
5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação; 

5.4. 0 recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 	desempenho 

do 	equipamento fornecido, 	cabendo-lhe sanar quaisquer 

irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento; 

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente corn o 

número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo 
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. 

5.6. 0 pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do, 

Brasil, Ag. 1677-2 Conta Corrente n° 17.257-X. 
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PREFEItURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
Av. João Francisco Monteles, n° 2001 — Centro, Anapurus/MA 

CNPJ. n°06.116.461/0001-00 

6. CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

5.1. 0 preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos op 

supressões que se fizerem necessários, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

• 7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. 0 prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo 
solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato. 

7.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Almoxarifaclo 
Central da Prefeitura Municipal de ANAPURUS - MA, localizado na Av. João Francisco Monteles:,  

n° 2001 - Centro, Anapurus/MA, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a 

Sexta das 8:00hs As 12:00hs. 

6.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referencia, documento integrante e apenso a este contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela 

CONTRATANTE. 

9. CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1 I. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

10. CLÁUSULA DECIMA— SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520. de 

2002, a Contratada que: 

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

	

10.1.2. 	ensejar o retardamento da execução do objeto; 

	

10.1.3. 	fraudar na execução do contrato; 

	

10.1.4. 	comportar-se de modo inidâneo; 

	

10.1.5. 	cometer fraude fiscal; 

	

10.1.6. 	não mantiver a proposta. 
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10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

1.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

10.3. multa moratoria de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 

(trinta) dias; 

10.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

10.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, sera aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade, 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

10.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de ANAPURUS/MA com o 
consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMA/MA pelo prazo de 

até cinco anos; 

	

10.3.5. 	 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

10.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, 'a 

Contratada que: 

10.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

	

10.4.2. 	tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.4.3.demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei n°8.666, de 1993. 

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da 

PMA/MA. 

AlkaticifiltUS 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteies, n° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNPJ. n° 06.116.461/0001-00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNPJ. n° 06.116.461/0001-00 

II. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — RESCISÃO 

11.1. 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis. 

11.2. E admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa juridica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo A 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração A continuidade do 

contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, asseguradose A CONTRATADA 

• o direito A prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.5. 0 termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

	

11.5.1. 	Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

	

11.5.2. 	Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

	

11.5.3. 	Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA — VEDAÇÕES 

12.1. 	E vedado A CONTRATADA: 

	

12.1.1. 	caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

	

12.1.3. 	Subcontratar. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078. de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá A CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial dos Municipios do Estado do Maranhao, no prazo previsto na Lei n°8.666, de 1993. 

IS. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — FORO 

15.1. 0 Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo dCenSatim 
da Comarca de Brejo/MA. 	

fet..- • 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Av. JoAo Francisco Monteles, n°2001 — Centro, Anapurus/MA 
n° 06.116.461/0001-00 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Anapurus, 10 de Junho de 2019. 

rh.Ct KA? Cnaggicr,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
Aldir Fernando Gatinho 
Secretário Adjunto de Pagamentos 
CONTRATANTE 

Fikal VT OIL Q11)ACk 
A. DOS S. CASTRO El LI 
Fernando Marques de Sousa 
Conforme Procuração Pública 
CONTRATADO 

6 



XTRATO DE CONTRATO No 003/2019 - INEX N° 
003/2019 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: cd4528cbc4667c4e5c75d6ca5a3bIe19 

_ 

Publicado por: G AMC/44W 0 DE AMOFtIM 
Código identificad : a75§8 d 16"6-10 6e369186b997 
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Municipal de Anapurus; CNPJ no 06.118.461/0001-00; Detentor cento e oitenta e cinco reefs e noventa e sete centavos). 

da Ata: A. DOS S. CASTRO El RELI; C.N.P.J. 	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 002 Poder Executi o• 

3.807/0001-78; Vigencia de 12 (doze) meses, contados a Secretaria Municipal de Infraestrutura; 15.41, 

r de 07 de Junho de 2019; Data de Assinatura: 07/06/2019. Manutenple dos Serviços de Iluminação Public:it; 

le ao item abaixo discriminado que compõe o pregão em Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. VIC 

e, conforme detalhamento que segue: 01 - Serviços de Junho a 31 de Dezembro de 2019. DATA DA AdS,I 
mahutengão de manutenção da iluminação pública. No valor de Junho de 2019. Aldir Fernando Gatinho/Secret 

total de R$ 370.604,50 (trezentos e setenta mil seiscentos Pagamentos de Anapurus. 

e quatro reels e cinquenta centavos). Anapurus, 07 de junho 

2019, Aldir Fernando Gatinho/Secretario Adjunto de 	 Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Pagamentos de Anapurus. 	
Código identificador: 07f460ca1dfa58a1062306eb206a6e2 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 24edcae2f89abfb0636b79763ee3f078  

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE No 
003/2019 

,enador de Despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AÇÃO DE ANAPURUS, no uso de suas atribuições que 

ab conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo 
ri o que determina o art. 26 da Lei no 8.666/93, e 

considerando o que consta do processo administrativo que trata 
da contratação da empresa PILARES DO SABER LTDA-ME, 
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, 24 
de Abril de 2019. Edilene de Azevedo Passes/ Secretaria 
municipal de Educação. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 2136186b9724fcd9402bc4d899deb4b10  

EXTRATO DE CONTRATO N°001/2019 - PP 013/2019 - 
SRP 

CONTRATO No 001/2019. ORIGEM: PREGÃO No PP No 
013/2018-SRP. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
.ANAPURUS. CONTRATADA(0): A. DOS S. CASTRO EIRELI, 
inscrita no CNPJ no. 13.173.807/0001-78. OBJETO: 
contratação de empresa especializada na manutenção da 
Iluminação publica do Município de Anapurus/MA, no 

lor total de R$ 216.185,97 (duzentos e dezesseis mil 

IZTIF)CADO DIGITAL lEtlIr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 

PORTARIA N°001, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso das atribuições legal', qutt, 
conferidas, conforme o art. 74, inciso 25, da!„ 
Municipal, e com fundamento no inciso II a' 
Constituição Federal, 

RESOLVE 
Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria no 053/20219, d'a 
17 de junho de 2019, que nomeou, TIAGO SILVA CARMO, do 
cargo em comissão de Técnico em Contabilidade do DMT, 

lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de junho de 2019. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS - MA, 

ern 25 de Junho de 2019. 
Erik Augusto Costa e Silva 
Prefeito Municipal de Balsas 

Publicado por: GILDÁSIO COUTINH 
Código identificador: I ffe9d9fedffbf 15904 

PORTARIA No 002, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso das atribuições legais, que lhe são 
conferidas, conforme o art. 74, inciso 25, da Lei Orgânica 
Municipal, e com fundamento no inciso II do art. 37 da 

Constituição Federal, 

RESOLVE 
Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria no 050/20219, 
31 de maio de 2019, que exonerou, VALQUIRIAg 
COSTA REGO, do cargo em comissão de Conta,..0. 
Matricula no 8027-1, lotada na Secretariajflj  

Administração e Recursos Humanos. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS - MA, 
em 25 de Junho de 2019. 
Erik Augusto Costa e Silva 
Prefeito Municipal de Balsas 

NTRATO No 003/2019. ORIGEM: INEX No 003/2019. 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE ANAPURUS. CONTRATADA: PILARES DO SABER LTDA- 

, ME. OBJETO: Aquisição de livros didaticos para alunos da 
Ale Municipal de Ensino de Anapurus. VALOR TOTAL: Its 
2.231,00 (duzentos e vinte e dois mil duzentos e trinta 

e um reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 02 - Poder 
Executivo; 02.09 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica; 12.361.0007.2.035 - Manutenção e Funcionamento da 
Rede de Ensino Fundamental 40%; 3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: 20 de Maio a 31 de Dezembro de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de Maio de 2019. Edilene 
Azevedo Passos/Secretaria Municipal de Educação de 

rus. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	• 001/2019 

ORIGEM 	 PREGÃO PRESENCIAL N°013/2019 

CONTRATANTE 	• PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CONTRATADA(0) 	• A.DOS S. CASTRO EIRELI 

OBJETO 	 • Contratação de empresa especializada na manutenção da 
iluminação pública do Município de Anapurus/MA. 

VALOR TOTAL 	• R$ 216.185,97 (Duzentos e dezesseis mil, cento e oitenta e 
cinco reais e noventa e sete centavos). 

PROGRAMA DE TRABALHO 	• 02 04 Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
15.452.0003.2014; Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública; 3.3.90.39.00 Outro 
Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

VIGÊNCIA 	 10 de junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019. 

DATA DA ASSINATURA 	• 10 de junho de 2019. 

Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 — Centro — Anapurus/MA 
CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e 
publicapies dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato n° 001/2019, 
firmado entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS e a empresa A. DOS S. 
CASTRO EWELL referente a. processo licitatório na modalidade PREGA0 PRESENCIAL 
N°013/2019. 
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Av. João Francisco Monteles, no 2001 — Centro — Anapurtis/MA 
CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

ORDEM DE SERVIÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019-SRP 

À empresa 
A. DOS S. CASTRO EIRELI 
CNP.1 n°. 13.173.807/0001-78 
Travessa 15 de Novembro, no 456, Sala D — Centro, Chapadinha/MA 

Senhor Diretor(a), 

Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente a 
presente licitação que tem por OBJETO: manutenção da iluminação pública do 
Município de Anapurus/MA, referente contrato n° 001/2019, assinado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS e essa empresa. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANT. 
MESES 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL DOS 
SERVIÇOS 

01 Manutenção da iluminação pública. 07 R$ 30.883,71 R$ 216.185,97 

Anapurus/MA, 10 de Junho de 2019. 
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Aldir Fernando Gatinho 
Secretario Municipal de Pagamentos 
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RECEBIDO EM  10/  06-/  4,2017.  

re/oratoLa4qt.LIA 	SotoAk_,  
Assinatura responsa peta empresa 

Av. João Francisco Monteles, n°2001, Centro — CEP: 65.525-000 
CNPJ. if 06.116.461/0001-00 
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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

GABINETF DA PREFEITA 
CNPJ: 06.116.461/0001-00 

PORTARIA N°38/2019 

Dispõe sobre a designação de servidor 
para a função/atividade de Fiscal de 
Contrato, e da outras Providencias. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a legislação municipal vigente: 

RESOLVE 

Art. 1° Designar o servidor LUCAS RYAN SARMENTO LIMA, devidamente 

• inscrito ao CREA n° 1117080307, Matricula Municipal n° 1299, para o exercício da 
função/atividade de Fiscal do Contrato no 001/2019, advindo do Proc. Adm. ti° 
02051039/2019/PMA e seus termos aditivos, para a contratação de empresa 
especializada na manutenção da iluminação pública do Município de Anapurus/MA. 
Art. 2° São atribuições da função de Fiscal de Contratos: 
I - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos, quantitativos e 
cronograma físico-financeiro; 
II - registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato; 
III - 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 clausulas do contrato e respectivos termos aditivos; 
VIII - atestar as notas fiscais e faturas; 
IX - comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habit, 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, revogadas as disposições 
em contrário. 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS, ESTADO DO 
MARANHÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

di S. Jo  
Sousa do Nascimento onteles 
Prefeita Municipal 
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