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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

CONTRATO N" 012/2022. 

TOMADA DE PREÇO N" 012/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 067/2022. • 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E 
DE OUTRO LADO, A EMPRESA J. Q. D. 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL1. 

Contrato que entre si fazem, de um lado, O MUNICIPIO DE ZÉ DOCA, Unidade Politica do Estado do 
Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, portador do CNPJ n." 12.122.065/0001-99, com 
sede na Avenida Militar. SiN, Vila do Hee. CEP 65.365-000, Ze Doca/MA, a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de 
Administração, José Jadton Feireira Santos, Portaria n° 001/2022, a firma J. Q. D. CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua 10, QD 21 o' 06, 
Sala 03 CEP: 65.1 10-000, Trizidela da Maioba São José de Ribamar-MA, inscritas no CNPJ/MF sob o 
numero 08.784.286/0001-55, tcpiesentada pelo seus representantes legais, Senhor (a) Joaquim Quintino 
Dias, CPF N" 880.57 .863-72, identidade n" 169298930, SSP/MA, firmam o presente CONTRATO de 
prestação de serviço, referente a TOMADA DE PREÇO n° 012/2022 e Processo Administrativo 
067/2022 abertura em 10 de outubro de 2022 às 09:00 horas, na forma execução indireta sob regime 
empreitada pôr preço global submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei ri." 8.666/93, e 
suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes: 

1 Ai - OBJETO DO coNTRATo

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA se obriga a executar para o CONTRATANTE, objeto a Contração 
de empresa para a construção do mercado do peixe no Município de Zé Doca/MA, conforme o 
Projeto Básico - Anexo I. 

CLÁUSULA Il - O projeto, as especificações técnicas, todos os demais elementos constantes 
processo da 1;c1taeão de que deriva este Contrato, assim como a proposta formulada riela 

CONTRATADA e o orçamento dela consta te, integram o presente Contrato pata todos os fins como se 
aqui estivessem integralmente transcritos. 

2.0 - APROVAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES 

CLÁUSULA 111/ - A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente o pr eto, 
esriecificações e demais elementos técnicos do Projeto Básico necessários à execução das obras e 

serviços, obrigando-se a executar o uiicro contratado de acordo com as especificações técnicas. Declara, 

ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução das obras, tudo o que foi 

prev;amente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre 

este Contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, 

despesas e encargos que terá que suportar, representando aqueles preços à única contraprestação que lhe 

será devida pelo CONTRATANTE pela execução de cada uma das unidades de serviços, obras, 
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fornecimentos e montagens do obj o d• c c( ntrato. 

3.0 - REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA 

PROC N" 
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CLÁUSULA IV - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as 
penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito 

mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de pleno direito. 

4.0 — PRAZOS 

CLÁUSULA V - A CONTRATADA se obriga a concluir as obras e serviços objeto deste 
Contrato em plenas condições de operação, no prazo máximo 10 (meses) meses, totalizando, 120 
(Cento e Vinte) dias, contados dc quando expedida a Ordem de Serviços pelo CONTRATANTE, tudo 
conforme cronograma fisico que compõe a proposta formulada pela CONTRATADA na licitação de 
que decorre este contrato. 

CLÁUSULA VI - O praio previsto para inicio de cada urna das etapas das obras e serviços, 
assim corno o prazo de conclusão de qualquer daquelas etapas ou da própria obra, poderá ser prorrogado 
ou antecipado por acordo entre as partes, desde que os motivos de eventual prorrogação sejam 
convenientemente expostos e registrados no processo da licitação de que resulta este Contrato, aceitos 
pelo CONTRATANTE. 

§1" - Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega, admitem 
pron-ogação, imuitidos as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela 
CONTRATANTE. 

§ 2° - Considerando que os serviços licitados deverão ser prestados durante todo o período de 
construção da obra a que se vincula, o Contrato resultante desta licitação poderá ter seu prazo de 
vigência prorrogado até concluir-se a construção, ou até que seja atingido o limite máximo legal. 

5.0.. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA 

CLÁUSULA VII - A CONTRATADA só poderá subcontratar ou por qualquer forma transferir 

a execução de partes deste Contrato para terceiros, mediante autorização prévia do CONTRATANTE, a 

qual serão obrigatoriamente precedida de verificação da capacidade de terceiro a quem deva ser 
transferida parte das obras ou ',civos, 1a-rendo-se tal verificação pela apresentação dos mesmos 

documentos exigidos pela habilitação na licitação de que decorre este contrato. 

Parágrafo único. Ainda que a pretendente à subcontratação apresente os documentos referidos 

nesta cláusula e mesmo que demonstre aptidão para execução da parte do objeto deste contrato que 

pretenda tomar a seu cargo, não estará o CONTRATANTE obrigada a autorizar a subcontratação. 

6.0 — RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
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1. Executar as obras e serviços segundo projetos e especificações aprovadas e de acordo com a 
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam à 
economicidade da obra e a funcionalidade de seu resultado; 

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos das obras tão económicos quanto possível, 
sem descurar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade das obras; 

3. Observar as melhores técnicas e empregar corretamente os materiais especificados para a 
construção e acabamento das obras de maneira a obter os resultados projetados 
originalmente; 

4. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas 
condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta 
este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação; 

5. Administrar com zelo e probidade a execução dos projetos e serviços, respeitando com 
absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que 
resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, 
seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à elaboração dos projetos e 
à realização dos serviços, 

6. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 

7. Zelar pelos interesses do CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato; 

8. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, 
seja inconveniente aos interesses do CONTRATANTE relativamente aos serviços; 

9. Manter mente nos locais de realização dos projetos e serviços um representante com plenos 
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao CONTRATANTE; 

10. Manter no local das obras um DIÁRIO DE OBRAS onde serão anotados, pela 
FISCALIZAÇÃO ou pela própria CONTRATADA, todos os fatos e ocorrências que 
possam interferir no andamento ou no resultado final das obras; 

I l. Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com cada uma das faturas que elaborar os 
comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciarias e sociais 
relativas ao mês anterior ao da fatura. 

CLÁUSULA IX - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste 
Contrato, sujeita a fiscalização do CONTRATANTF, quer seja exercida por servidor do quadro do 
próprio CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim; e conforme "Art. 
56 da Portaria Interministerial no. 507/2011, aonde concede livre acesso aos documentos e 
registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e 
entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo." 

CLÁUSULA X - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os 

limites deste contrato e o orçamento aprovado. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com 

as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular do CONTRATANTE, 
tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal. 
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7.0 - PF.NALIDADFS .-x111.1CÁN Fls .A CONTRATADA 

CLÁUSULA XI - O atraso da CONTRATADA na execução das obras e serviços, ou no 
atendimento às determinações regulares da fiscalização ou do próprio CONTRATANTE, submeterá a 
dita CONTRATADA às penalidades da lei e, notadamente, a multas no valor correspondente a: 

a. Multas moratórias diárias de 0,01% (um centésimo por cento) do valor do Contrato até o 
trigésimo dia de atraso, se as obras e serviços não forem iniciados na data prevista, sem 
justificativas aceitas pelo CON IRAI-ANTE; 

b. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor da parte do objeto da Licitação não 
realizada, na hipótese de rescisão administrativa, se o licitante contratado recusar-se a 
completar a execução; 

c. Multa diária correspondente a 0,001% (um milésimo por cento) sobre o valor deste 
Contrato, por atraso na entrega final das obras e serviços, quando ocorrente culpa do 
licitante contratado. Com a aplicação desta multa, cessará a aplicação de qualquer outra que 
se relacione à contratação do objeto deste Edital; 

Parágrafo único. As multas serão aplicadas através de procedimento em que se garanta o 
contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA e, uma vez consolidadas naqueles procedimentos, 
poderão ser descontadas da garantia do contrato, de qualquer pagamento devido à CONTRATADA, ou 
poderão ser exigida através de Execução Forçada nos termos da lei. 

CLÁUSULA XII - Além das multas referidas na cláusula anterior o CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA, pela inexecuçãc.) total ou parcial do contrato, as seguintes sanções: 

a Advertência, aplicável na ocorrência de fato para o qual não houver, neste contrato ou no 
edital da licitação, previsão de penalidade mais grave; 

b. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos: 

e. 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 o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

Parágrafo único. Em qualquer caso de punição será garantido à CONTRATADA o 
contraditório e ampla defesa. 

8.0 -- GARANTIAS DA CONTRATADA 

CLÁUSULA XIII - Enquanto a CONTRATADA cumprir suas obrigações relativas a este 

Contrato, não poderá ser substituída na execução das obras. Esta disposição corresponde a dizer-se que 

este contrato não poderá ser rescindido unilateralmente por nenhuma das partes sem motivo justo, 

ressalvando-se apenas os casos em que o interesse público assim o exigir. 
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Parágrafo único. Na apuração da ocorrência de motivo justo para rescisão unilateral deste 
Contrato será garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela 
inerentes. 

CLÁUSULA XIV - Este Contrato somente poderá ser rescindido, seja unilateralmente seja 
por acordo das partes, nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA XV - A rescisão deste Contrato, nos termos da cláusula anterior, atribuirá ao 
CONTRATANTE todas as faculdades que lhe são postas pela Lei n° 8.666/93, notadamente aquelas 
estabelecidas nos arts. 77 e 80 da citada Lei e todas as demais no tocante à tomada de posse do canteiro 
de obras, das instalações, materiais e equipamentos ali encontrados, e à condução das obras ou 
providências necessárias ao resguardo do interesse público. 

9.0 - REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 

CLÁUSULA XVI - Pela execução das obras c serviços a CONTRATADA será remunerada aos 
preços constantes da proposta que apresentou na licitação de que decorre este Contrato, compreendidos 
estes preços como a única contrapartida que será devida à CONTRATADA, inclusive quanto a gastos 
relativos à reforma ou alteração de projetos, estudos, orçamentos e quaisquer outros elementos técnicos 
necessários à construção, quando tais alterações sejam tecnicamente necessárias. 

Parágrafo único. As despesas decorrentes deste contrato, cujo valor global á fixado no 
valor de R$ 1.154.015,53 (Um Milhão e Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Quinze Reais 
e Cinquenta Três Centavos), no Elemento de Despesa, correm à conta dos recursos 
referidos no edital da licitação de que resulta esta contratação, c novamente citados a seguir. 

10.0 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

CLÁUSULA XVII  - O CoNTRATANTE se obriga a pagar os serviços executados pela 
CONTRATADA„ aos ri,wos constantes da .picoosta  jUc esta aprnentou ao participar da licitação de 
que decorre este contrato. 

CLÁUSULA XVIII - Obriga-se ainda o CONTRATANTE a exercer, com presteza e 
oportunidade, todos os poderes, atribuições e atividades que lhe são próprias e sejam necessárias à 

liberação dos locais em que devam ser executadas as obras, assim como dos locais em que se encontrem 

jazidas ou pontos de fornecimento de materiais necessários à obra. 

11.0 — PAGAMENTOS 

CLÁUSULA XIX — O pagamento do preço contratual guardará estreita relação com a execução 

dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos 

documentos da licitação, os pagamentos serão efetuado de acordo com Ordem Bancária na Conta da 

Empresa, Banco SICOOB, Agencia 4436 Conta Corrente n° 4902-6, J. Q. D. CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI. 

CLÁUSULA XX-0 pagamento resultante da contratação do objeto do presente Edital será 
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efetuado por ordem bancária de acordo com os serviços efetivamente executados e devidamente 
atestados pela PREFEITURA conforme medições, tudo conforme estabelecido em Edital. 

CLÁUSULA XXI — A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE para pagamento, 
fatura ou documento equivalente que deverá vir acompanhado do documentário fiscal aplicável. 
Recebida, a fatura ou cobrança seta examinada peio CONTRATANTE. No exame o CONTRATANTE, 
preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular 
entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 10 (dez) dias da entrada 
da fatura, sem nenhiun acréscimo ou agregado financeiro. 

Parágrafo único. Havendo correção a fazer, a fatura retificada ou ajustada será processada como 
nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos. 

CLÁUSULA XXII — Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação 
pendente poderá ser descontada do pagamento devido pelo CONTRATANTE, pagando-se, então, 
apenas o saldo, se houver. 

CLÁUSULA XXIII — Considerando que a execução dos serviços contratados se estenderá por 
mais de um ano, os preços da proposta vencedora serão anualmente reajustados, segundo estabelecido 
no Editai da licitação de que deeorie este contrato. 

12.0 - ATRASO DE PAGAMENTOS 

CLÁUSULA XXIV — Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à 
percepção de juros à taxa de 1% i um por cento) ao mês, calculado pro rata die. Não haverá atualização 
monetária em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano. 

CLÁUSULA XXV - Se o atraso no pagamento da remuneração da CONTRATADA ultrapassar 
a 120 (cento e vinte) dias, esta poderá suspender todas as atividades e toda a prestação de serviço a que 
se obriga, mantendo-se assim até que seja reposto em dia o pagamento do que lhe seja devido pelo 
CONTRATANTE, ou ainda, propor a rescisão do Contrato. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista nesta cláusula, ressalvado o caso de interesse público 
devidamente justificado e garantido o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA, o 

CONTRATANTE não poderá interferir na paralisação das atividades de nenhuma forma, nem mesmo 

contratando terceiro que retome sua execução. 

CLÁUSULA XXVI - Definida a ocasião em que serão iniciados os serviços, o 

CONTRATANTE expedirá Ordem de Serviços para a CONTRATADA, a partir de quando se iniciará a 

contagem dos prazos estabelecidos neste contrato c no cronograrna físico e financeiro que o integra, 
salvo quanto ao prazo de eventual reajustamento dos preços, que se conta a partir da entrega da proposta 
na licitação que originou este ciffiti ato. 

Parágrafo único. A Ordem de Serviços se integrará ao presente Contrato para todos os fins de 

direito. 

13.0 — RECEBIMENTO DA OBRA 
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CLÁUSULA XXVIII - 1. ima vez condoída a obra, o CONTRATANTE deverá ser notificado 
pela CONTRATADA para receber o objeto contratual no prazo máximo de IS (quinze) dias da 
notificação. 

CLÁUSULA XXIX - Recebendo a notificação, o CONTRATANTE fará vistoria da obra, 
determinando à CONTRATADA que repare quaisquer falhas ou defeitos verificados. Estando pronta e 
em ordem a construção, o CONTRATANTE fará o Recebimento Provisório da obra mediante Termo 
que será lavrado e assinado pelas partes. 

CLÁUSULA XXX - Se nos 60 (sessenta) dias seguintes à emissão do Termo de Recebimento 
Provisório da obra não se verificarem falhas ou defeitos na recuperação ou instalação, as partes farão 
nova vistoria geral e celebrará Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato, passando as 
obras à integral administração, operação e guarda do CONTRATANTE, preservadas as 
responsabilidades das partes como legalmente estabelecido. 

14.0 — COM PUNI EN-I A00 DESTE CONTRATO 

CLÁUSULA XXXI - O Edital da licitação de que resultou este Contrato, assim como todos os 
elementos, documentos e informações constantes do processo daquela licitação, complementam o 
presente Contrato e submetem as partes, como se aqui estivessem integralmente transcritos aqueles 
elementos. 

CLÁUSULA XXXII - Verificando-se faltar a este Contrato qualquer cláusula obrigatória, 
comprometem-se as partes a adicioná-la tão logo seja detectada a falta, preferindo sempre este 
procedimento à resolução do contrato, que é celebrado em caráter definitivo, irrevogável e somente 
retratável nas hipóteses expressamente pactuadas ou legalmente previstas. 

CLÁUSULA XXXIII - Os casos omissos resolvem-se à luz da Lei n° 8.666/93 e demais 
diplomas legais e regulamentares aplicáveis a cada hipótese. 

15.0 - VIGÊNCIA E EFICÁCIA DESTE CONTRATO 

CLÁUSULA XXXIV - A publicação resumida deste Contrato é condição indispensável para 
sua eficácia devendo ser provideiiciada pelo CONTRATANTE nos termos e prazos da Lei 8.666/93. 

16.0 — RECURSOS FINANCEIROS 
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CLÁUSULA XXXV - Os recursos financeiros para execução do objeto do presente Edital Os recursos 
a serem aplicados nos serviços são os oriundos do, conforme dotação orçamentária prevista: 

CÓDIGO ESPECIFICA O 

02 1 PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 

02.09 

02.09.04.122.0017 

02.09.04.122.0017.1028.0000 

4.4 90 S I 00 

17.0 — REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA AGRICULTURA 

CONSTR. E/OU AQUISICn DE PRED1OS P/ FUNC. DA 
SEC. DE AGRICULTURA 

OBRAS E INSTALAÇAES 

CLÁUSULA XXXVI - O Prefeito Municipal da CONTRATANTE poderá REVOGAR a 
presente licitação, existindo razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, devendo anula-la por ilegalidade mediante o parecer escrito e devidamente fundamentado, 
assegurando-se o contraditório e ampla defesa antes da deliberação final sobre o desfazimento do 
certame licitatório, de acordo com o artigo 49 da Lei n° 8.666/93. 

18.0- FORO 

CLÁUSULA XXXVII - O foro deste Contrato é o desta cidade de Zé Doca - MA, com 
renuncia expressa e irrevogávei de todo e qualquer outro, por especial e privilegiado que seja. 

Assim justos e contratados fizeram lavrar o presente em três vias de igual teor e forma que vão 
por todos rubricados, exceto esta ultima que será por todos e por duas testemunhas assinada. 

irgrUit sillfrre lilliPSantos 
Ordenador de Des a — Portaria 001/2022. 

Secretário Munj ipal de Administração 
Contratante 

Zé Doca — MA, 07 de novembro de 2022. 
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Carvalho, n°01, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, e a empre-
sa: LUIZ COELHO FILHO E CIA LTDA inscrita no CNPJ sob 
o n° 10.524.638/001-85, sediada na Rua Coelho Paredes, 502, Cen-
tro, Riachão-MA, 65990-000. OBJETO: Aquisição de Combustí-
veis, para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas 
da Administração, de interesse da Secretaria Municipal de Assis-
tencia Social-FMAS. FONTE DE RECURSO:Órgão: 05 - RIA-
CHÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. 
Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Ação: 08.122.0052.2-060 - Manutenção da Secretaria de Assistência 
Social /FMAS.3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo - 500— 660. 
Órgão: 05 - RIACHÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-FMAS.Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL.Ação: 08.244.0124.2-064 - Gestão do bolsa fa-
mília IGD-BF / IGD-SUAS.3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 
- 500 —660. VALOR GLOBAL: R$ 10.006,10 (dez mil, seis reais e 
dez centavos). PRAZO DE VIGENCIA: até 31/12/2022. MODA-
LIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO-SRP. FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei n° 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: pela Secretária Munici-
pal de Assistência Social VANESSA LUIZA BARRES MENEZES, 
RO n°022604112002 - SSP/MA, CPF n°041.264.433-98. Contratan-
te e a empresa: LUIZ COELHO FILHO E CIA LTDA, represen-
tada pelo Senhor LUIZ COELHO FILHO, RG N°: n° 8499757 SSP/ 
MA, CPF N°: 665.154.328-87- Contratada. DATA DA ASSINATU-
RA DO CONTRATO: 03 de novembro de 2022 RUGGERO FELI-
PE-MENEZES DOS SANTOS — Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA 

EXTRATO DE CONTRATO: N" 012/2022. TOMADA DE PRE-
ÇO N° 012/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2022, 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA e J. Q. 
D. CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, OBJETO: Contração 
de empresa para a construção do mercado do peixe no Município 
de Zé Doca/MA, conforme o Projeto Básico -Anexo I, FONTE DE 
RECURSO: PRÓPRIO VALOR: de R$ 1.154.015,53 (Um Milhão 
e Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Quinze Reais e Cinquenta 
Três Centavos), PRAZO DE ENTREGA: conforme Clausula Con-
tratual. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO FUNDAMEN-
TO LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: 
a Secretário Municipal de Administração, José Jailton Ferreira 
Santos, Portaria n° 001/2022, Sr. Joaquim Quintino Dias, CPF N° 
880.571.863-72, Representante Legal, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em 
Livro Próprio do Município. Zé Doca - MA. 07 de novembro de 2022. 

CONVÊNIO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

RESENHA DE CONVÊNIO. Ref.: PROCESSO N°0186621/2022 
- SEAP/MA; ESPÉCIE: Resenha do Convênio de Cooperação n°. 
11/2022 - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DE 
SÃO LUÍS/MA/SEAP de 27/10/2022, que consiste na ampla colabo-
ração entre as instituições conveniadas, possibilitando a consecução 
da finalidade institucional da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, adoção de medidas necessárias à continuidade da po-
lítica pública incrementada por meio da inserção de pessoas presas 

em ciclo produtivo, dando fiel cumprimento à Lei de Execução Pe-
nal, em especial no que tange à ressocialização dos sentenciados por 
meio da sua capacitação profissional e inclusão/reintegração social. 
PARTES: VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DE 
SÃO LUÍS/MA, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di-
reita, DOUGLAS DE MELO MARTINS, brasileiro, inscrito no CPF 

sob o n°. 409.462.663-87, doravante denominada, como Concedeu-

te e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP/ 

MA, CNP.' n° 13.127.340/0001-20, como Convenente; OBJETO: O 
presente convênio atenderá as demandas de produção de bens e pres-
tação de serviços da CONCEDENTE, através do emprego da mão 
de obra carcerária custodiada pela CONVENENTE, fazendo-se uso 
das oficinas laborativas por esta mantida para, ainda, promover a in-
clusão de internos em atividades meio da VARA DE INTERESSES 
DIFUSOS E COLETIVOS DE SÃO LUíS/MA, quando presentes as 
capacitações necessárias. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Fe-
deral n. 08.666/93 e art. 116, §10, no Decreto Federal n°6.170/2007, 
no que couber; em tudo observados a Lei Federal n° 7.210/1984, a 
Lei Estadual n° 10.182/2014 e o Decreto Estadual n° 31.462/2015. 
VIGÊNCIA: O presente plano de trabalho vigerá por 36 (trinta e 
seis) meses. SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de Oliveira, CPF n° 
976.346.386-68 — Secretário/SEAP, pela CONVENENTE, Douglas 
de Melo Martins, CPF n° 409.462.663-87 -- Juiz Titular da Vara de In-
teresses Difusos e Coletivos de São Luis/MA, pela CONCEDENTE. 
TRANSCRIÇÃO: O presente plano de trabalho foi transcrito em 
livro próprio desta Unidade Gestora de Trabalho e Renda. PLANO 
DE TRABALHO: As fases e etapas de execução se darão conforme 
elucidado no Plano de Trabalho, anexo e indissociável do presente 
convênio. DATA DE ASSINATURA: Em 27 de outubro de 2022 as par-
tes assinaram o presente plano. São Luís/MA, 04 de novembro de 2022. 
Bruna E. J. S. de Sousa Assessora de Convênios e Parcerias/SEAP. 

CONVOCAÇÕES 

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO 
DO MARANHÃO —ASPEM 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA. Nos termos do art. 36 e ss. do Estatuto, fi-
cam convocados para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se 
realizará no dia 23/11/2022, das 13h às 17h, na sede da Procuradoria 
Geral do Estado do Maranhão- PGE MA (Av. Presidente Juscelino 
Kubitschek, Lt. 25, Qd. 22 - Quintas do Calhau, São Luis - MA), os 
Procuradores do Estado do Maranhão associados e em pleno gozo de 
seus direitos associativos para eleição da Diretoria e dos Conselhos 
Superior e Fiscal da ASPEM- biênio 2023/2024.Fica estabelecido 
o prazo de até 13/11/2022 para a inscrição das chapas que concor-
rerão aos cargos, com base nos requisitos e determinações contidas 
no Estatuto Social. São Luis- MA, 28 de outubro de 2022. JOÃO 
RICARDO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA Associação dos 
Procuradores do Estado do Maranhão — ASPEM Presidente. 

SOSERVI — SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS 

"A SOSERVI — SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS convoca o fun-
cionário JONATHAN MIRANDA BANDEIRA para comparecerá se de 
da empresa para resolver assunto de seu interesse. Prazo de 48 horas". 

DECISÕES 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

Proc. N° 0100529/2021-SEAP/MA.EMENTA: AVISO DE DECIS 
ÀO ADMINISTRATIVA DE 10 GRAU. CONTRATAÇÃO PÚBLI-
CA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. OCORRÊNCIA 
DE DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA 
PENALIDADE. 1. RELATÓRIO Trata-se de procedimento admi-
nistrativo de apuração de responsabilidade, em desfavor da empresa 
A.C.S. CATANHO EPP, com o fi to de apurar conduta violadora à 
execução do Contrato n° 172/2020 — SEAP, cujo objeto trata-se de 
aquisição de materiais para serviços de manutenção predial desta 
SEAP e de demais unidades prisionais. 2. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 Da observância ao contraditório e à ampla defesa A Lei de 
Licitações e Contratos (n° 8.666/93) determina a aplicação das san-
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO 

ORDEM DE SER VICOS 

Pela presente Ordem de Serviços, fica autorizada a firma: J. Q. D. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI e denominada CONTRATADA, situada sede na Rua 10, QD 21 n°06, Sala 03 CEP: 65.110-000, 

Trizidela da Maioba São José de Ribamar-MA, inscritas no CNPJ/MF sob o número 08.784.286/0001-55, 

representada pelo seus representantes legais, Senhor (a) Joaquim Quintino Dias, CPF NI' 880.571 .863-72, 

objeto Contração de empresa para a construção do mercado do peixe no Município de Zé 

Doca/MA, conforme o Projeto Básico - Anexo I. Tomada de Preço n° 012/2022 e Processo 

Administrativo 067/2022 Contrato 012/2022. 

VALOR DA ORDEM 

O valor total da Ordem de Serviço é de RS 1.154.015,53 (Um Milhão e Cento e Cinquenta e Quatro Mil 

e Quinze Reais e Cinquenta Três Centavos). 

PRAZO DE ENTREGA 

Os prazos máximos para excursão de 120 (Cento e Vinte) dias entrega, a contar da emissão 
da ordem de serviços será de acordo com clausula dos contratos. 

MUN1CíPIODE 

ZÉDOCA- MA 
IA J.., 

Zé Doca — MA, 07 de novembro de 2022. 

JoséTãi1 ii e ra Santos 
Secretário Municipa de Administração 

Portaria n°/001/2022 
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Avenida Militar, sn, Vila do Bec, Cep. 65365-000, Zé Doca MA 


