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Contrato nº 2020.07.24.003
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, QUE NETRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM E A CON-
TRATADA H&M UNIFORMES E EPI’S EIRELI, NA FORMA ABAIXO E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666 DE 21 DE 

JUNHO DE 1993:
  
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO — Constitui objeto do presente instrumento a adesão à Ata de Registro de Preços 
n°034/2019, Pregão Presencial SRP n°052/2019 – Secretaria Municipal de Ordem Pública do Município de Macaé/RJ, Pro-
cesso Administrativo n°12626/2019, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAL, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Silva Jardim, conforme especificações abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, E DA FORMA DE PAGAMENTO — O Município de Silva Jardim efetuará o pagamento 
à CONTRATADA pelo fornecimento do material efetivamente entregue, no valor de R$ 7.705,00 (sete mil, setecentos e cinco 
reais), e nele deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto, livre de quaisquer ônus para o 

Município de Silva Jardim/RJ.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 24 de julho de 2020.

Jaime Figueiredo Lima
Prefeito em Exercício

Carlos Roberto Soares Nunes Júnior
SEMSP

Mat. 3156/9

H&M UNIFORMES E EPI’S EIRELI
Contratada

Contrato n.°2019.12.13.001
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM E A CONTRA-
TADA CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA,  NA FORMA ABAIXO E EM CONFOR-

MIDADE COM A LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada no 
serviço de controle externo de qualidade, para identificar e corrigir possíveis inadequações das análises municipais, obedecen-
do uma diretriz constante na RDC 302 da ANVISA, conforme Requisição 033/2018 e anexos, fls. 02/07, 80, 121/123 Processo 

Administrativo n° 4996/2018 e especificação abaixo:

CLÁUSULA QUARTA   - DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE – O MUNICÍPIO pagará à CONTRATA em contra-
partida a prestação dos serviços, a importância estimada em R$ 13.462,08 (treze mil, quatrocentos e sessenta e dois e oito 

centavos).

I – O pagamento será efetuado trimestralmente de acordo com a prestação dos serviços, conforme Nota Fiscal, devidamente 
atestada por 02 (dois) funcionários da SEMSA/FMS. 

II –A contratada deverá apresentar a documentação para cobrança respectiva, até o 5° (quinto) dia útil posterior à data final do 
período de adimplemento da obrigação.

III – O pagamento será efetuado pela FMS até o 30° (trigésimo) dia corrido, após entrega e respectiva Nota Fiscal, a contar da 
data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, exclusivamente 

mediante crédito em conta corrente da contratada.

IV – A nota fiscal/fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do proces-
so, número da nota de empenho, a fim de se acelerar da nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite do recebimento dos 

materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

V –Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, 
obedecido ao disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

VI – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do FMS, o valor devido será 
acrescido de 0,1 (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, 

a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

VII – O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado mediante autori-
zação expressa da Exma. Sra. Presidente do FMS, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da contratada 

dirigido ao mesmo.

SEÇÃO I - CONTRATOS
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VIII- Caso o FMS efetue o pagamento devido à CONTRATADA em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da impor-
tância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

IX- As faturas serão pagas, após a comprovação pela adjudicatária, do reconhecimento prévio dos encargos relativos ao 
FGTS, INSS e CNDT.

VIII – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação 
ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 

IX – No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data 
limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do 
último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), instituído pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO – O presente instrumento terá o prazo de 12 (doze) meses, com início na data da sua 
assinatura, e o término previsto para 13 (treze) de julho de 2021, podendo ser prorrogado por conveniência das partes, em 

conformidade com o que dispõe o art. 57, §1° da lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A despesa decorrente desta contratação correrá à 
conta da Dotação Orçamentária N° 10.02.103020034.2.071.3390.39.00.00 –SEMSA/FMS, Empenho n° 362/2019 e 224/2020.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 13 de julho de 2020.

Jaime Figueiredo Lima
Prefeito em Exercício

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Control-Lab controle de Qualidade para Laboratório Ltda
 Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2020.02.13.001 QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM O MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM E A CONTRATADA J OLIVEIRA PRATES EIRELI, NA FORMA ABAIXO E EM 

CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO — Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo do Contrato de 
Prestação de Serviços n° 2020.02.13.003 que, consoante a Cláusula Primeira, é a contratação da Ata de Registro de Preços 
n° 003/2019, Pregão n° 001/2019, Processo Administrativo n° 1.790/2018 – Prefeitura Municipal de Tanguá, visando a con-
tratação de empresa para locação de Veículo Automotor, para transporte do Departamento Administrativo e Pedagógico da 

SEMECT, em reunião externa e atendimento as Unidades da Rede Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA— DO PRAZO — O presente instrumento terá o prazo de 100 (cem) dias, com início em 14 (quatorze) 
de agosto de 2020, e o término previsto para 22 (vinte e dois) de novembro de 2020, podendo ser prorrogado por conveniência 

das partes, em conformidade com o que dispõe o art. 57, § 1° da lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA— DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS — Ficam ratificadas as demais cláusulas estabe-
lecidas no Contrato de Prestação de Serviços n° 2020.02.13.001, celebrado em 13 (treze) de fevereiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 12 de agosto de 2020.

Jaime Figueiredo Lima
Prefeito em Exercício

Regina Maria Conceição Xavier
SEMECT

MAT.790/0

J Oliveira Prates EIRELI
Contratada
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DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 2018.05.23.001, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM E A EMPRESA NOVA ALIANÇA CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA 

ABAIXO E EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO — Constitui objeto do presente instrumento a renovação do Contrato de Prestação 
de Serviços n° 2018.05.23.001 que, consoante a Cláusula Primeira, é a prestação de serviços de manutenção da iluminação 

pública, conforme Anexo II do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO – O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA em contrapartida à execução dos serviços, 
a importância global de R$ 299.000,00 (Duzentos e noventa e nove mil reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PRAZO — O presente instrumento terá o prazo de 03 (três) meses, com início em 29 de agos-
to de 2020, e o término previsto para 29 (vinte e nove) de novembro de 2020, podendo ser prorrogado por conveniência das 

partes, limitado a 60 (sessenta) meses, em conformidade com o que dispõe o art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A presente despesa correrá à conta da dotação orçamentária 
nº 22.01.257520022.2.046.3390.39.00.00-SEMSMA, Empenho nº 558/2020, no valor de R$ 199.333,33 (cento e noventa e 
nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), devendo ser solicitado complementação de saldo em momento 

oportuno.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 28 de agosto de 2020.

Jaime Figueiredo Lima
Prefeito em Exercício

Carlos Alberto M. Fagundes
Secretário Municipal de Serviços 

Públicos e Manutenção
Mat. 659/9

Nova Aliança Construtora LTDA.
Contratada
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SEÇÃO II - DIVERSOS
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