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ESTADO DO PIAUÍ 

Prefeitura Municipal de Curral Novo do  Piaui  
CNPJ n° 01.612.556/0001-00 

Av. Boa Esperança S/N — CEP 64.595-000 
Telefone: (89) 3466-0050  

Email:  ciabinetectipi(Wyahoo.com.br  
Curral Novo do  Piaui  - PI 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 /2021 

DISPENSA  Ng  036/2021. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE 

PROJETO ESTRUTURAL PARA DETALHAMENTO DAS FUNDAÇÕES, VIGAS E TELHADO 
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANTÔNIO LOPES DE MORAIS, QUE ENTRE SI 
FIRMAM 0 MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO E SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS 

TÉCNICOS E SONDAGEM DE SOLOS LTDA (CNPJ N. 34.427.199-0001-50), NA FORMA 

ABAIXO. 

CONTRATANTE: 0 MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO, CNPJ N. 01.612.556-0001-00, situado na Av. Boa Esperança, s-n, 

centro, Curral Novo-PI, por intermédio do seu representante legal. 

CONTRATADA: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E SONDAGEM DE SOLOS LTDA (CNPJ N. 34.427.199-

0001-50), situado no Residencial Vila Verde, Q-CA, Casa 19, Santo Antônio,  Teresina, Piaui,  por 

intermédio do seu representante legal. 

0 CONTRATANTE E A CONTRATADA, ACIMA ESPECIFICADOS, TEM ENTRE SI AJUSTADO 0 PRESENTE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA 
DETALHAMENTO DAS FUNDAÇÕES, VIGAS E TELHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANTÔNIO LOPES DE 

MORAIS, conforme a Dispensa n9 036/2021, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n2 

8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria gerai dos contratos e 

disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
0 presente contrato  tern  por objeto a contrato de prestação de Serviços especializados de elaboração de projeto 

estrutural para detalhamento das fundações, vigas e telhado para reforma e ampliação da UBS Antônio Lopes de Morais, 

conforme especificações e quantidades constantes da Dispensa n9 036/2021. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA LICITAÇÃO 
A prestação dos serviços, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capitulo II da Lei n.9 

8.666/93, sob a modalidade Dispensa. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA VINCULAÇÃO 
0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Dispensa n9 036/2021, bem como 

5 proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório n9 036/2021 e são partes 

integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

0 CONTRATANTE obriga-se a: 

I — emitir a ordem de serviços do objeto de contrato, assinada pela autoridade competente; 

II — efetuar pagamento 5 CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;  
III  — fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro; e 

IV — custear todas as despesas necessárias para execução dos serviços objeto deste contrato. 

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 

I — executar o presente contrato  ern  estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento 

Convocatório e com a sua proposta; 

II — prestar os serviços objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviço, de acordo com a 
conveniência do Município;  

III  — responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 5 Administração ou a terceiros, decorrentes 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 5 fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

IV — assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 

impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 

encargos técnicos e trabalhistas, previdenciarlos e securitários do seu pessoal; 

tA 
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V — utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalh' 

regulares; 

VI — manter durante a execução do contrato e em compatibilidade  corn  as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VII — fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato; 

CLAUSULA SEXTA — DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento,  sera  emitido recibo dos serviços efetivamente prestados. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos 

termos da Lei n2 8.666/93, por interesse público, ou ate conclusão de novo procedimento licitatório. 

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Informamos que as despesas são provenientes dos recursos do Orçamento Geral do Município de Curral Novo. 

CLAUSULA NONA — DO VALOR 
0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global estimado de R$ 6.915,00 (seis mil e novecentos e quinze reais), 

conforme proposta anexa a este procedimento. 

CLAUSULA DÉCIMA — DO EQUiLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da 

CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na 

época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — o equilíbrio econômico-financeiro  sera  solicitado expressamente pela CONTRATADA quando 

da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os 

documentos comprobat6rios dos custos, que  sera  analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas 

anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela 

CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados 

pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUARTO — sem prejuízo da recomposição dos valores, no caso de prorrogação do contrato, o mesmo  sera  

corrigido monetariamente pelo percentual acumulado dos últimos doze meses, tendo por base o IGP-M. 

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA — DO PAGAMENTO 

0 pagamento  sera  efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — 0 pagamento  sera  feito em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, 

estando esta devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto 6, da 

apresentação da cobrança a data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Nenhum pagamento  sera  efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO 
A execução do presente Contrato  sera  fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO — 0 servidor referido anotara, em registro, todas as ocorrênc'as relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA — DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia 

defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no  art.  87 da Lei n.2 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (ci 

décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou 
Dispensa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, . 

devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas 
judicialmente. 
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CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA — DOS CASOS DE RESCISÃO r-  
0 presente contrato  sera  rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no  art. .2 

8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a 

CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se As conseqüências contratuais e legais, 

reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA — DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.2  8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu  art.  109, 
abaixo discriminados: 

- Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso Ido artigo 79 da Lei n2  8.666/93; 

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

- Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do 
contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

Os recursos deverão ser protocolizados junto ao Setor Administrativo desta Prefeitura, localizado no endereço 

anteriormente indicado, em petição datilografada ou digitada, dirigida ao Prefeito Municipal, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitação. 

CLAUSULA DÉCIMA-SEXTA — DA PUBLICAÇÃO 

0 extrato do presente Contrato  sera  publicado no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, no prazo 

previsto no parágrafo único do  art.  61 da Lei n.2 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA-SÉTIMA — DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n2  8.666/93, suas 

alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

CLAUSULA DÉCIMA-OITAVA — DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Simões, Estado do  Piaui,  da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste 

Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes 

abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

(L11  !IVA liorA  
-Allaula  1,6 611-14,)  (kÁ. 6A)1, Val VAX) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO-PI 
EXTRATO DO CONTRATO 

Dispensa n. 036/2021. Contratante: 0 Município de Curral Novo. Contratado: SOLOMAX 
ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E SONDAGEM DE SOLOS LTDA (CNPJ N. 
34.427.199-0001-50). Objeto: Serviços especializados de elaboração de projeto 
estrutural para detalhamento das fundações, vigas e telhado para reforma e ampliação 
da UBS Antônio Lopes de Morais. Recursos: Orçamento Geral. Valor: R$ 6.915,00 (seis 
mil e novecentos e quinze reais). Assinatura: 01/12/2021. 

Curral  Nov de 2021. 

Prefei • unicipal 

Abol  Francisco de 0. Anior  
PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 038.630.583-80 

• 



GOVERNO MUNICIPAL 

MUNICIPICI DE CAPITA°  OE  CAMPOS 

C1dN: 06.5133.879/0001-1151 

PRAÇA ACEUNO RESENDE. N5 150  
GOVERN°  MUNICIPAL COP.  14270-000 — CAPITA° oa CAMPOS-4.1 

76 Ano XIX •  Teresina  (PI) - Quinta-Feira, 09 de Dezembro de 2021 • Edição KICDLXVI 

Id:0047COB7A882261E 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 
Proc. Administrativo: 086/2021 
CARTA CONVITE N°012/2021 
CONTRATO IV 094/2021 

Aditivo celebrado entre as partes no dia 08 de Dezembro de 2021. Entre o MCNICIPIO DE 
CAPITÃO DE CAMPOS -  PL  pessoa juridica de direito público interno, com sede na Praça Acelino 
Ronde, 130 — Elairro CENTRO, inserto no CNPJ sob o  hr  06.553479/000145, doravante denominado 
CONTRATANTE, e da outro lado a empresa: CONSTRUTORA BEZERRA EIRELI (CONSTRUTORA 
BEZERRA), CNPJ n°  35.457.090/0001-29. Doravante denominada CONTRATADA, por Intermédio  dc  
seu Titular Francisco Bezerra de  Mount  portador do CPF n° 440.136.043-53. e daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA. 

OBJETIVO: 0 presente Termo Aditivo tem  pot  objetivo a  *die*  38%, ao valor contrato 094/2021, do 
processo de licitação CARTA CONVITE W012/2021. Que tem por objetivo a contratação  dc  empresa de 
engenharia especializado para execução de PCSUARIMIO das estruturas metilicas das quadras esportivas da 
Unidade Escolar Ari Nunes de Sousa na localidade de Santa Maria e  Dire=  Mendes Arcoverde na 
localidade de  Monies  na Zuna Rural do Municipio de Capitão de  Campus-Pt.  Ada*  de valor com  
Justificative  e solicitação da contratada, medianate a superinflação e no constante aumento de preços nos 
item objetos dessa obra, bem  (aim,  a cortesão de falhas nus quantitativos de alguns itens da planilba 
orçamentária, no intuito de garantir a adequada execução do Objeto do Presente Contrato. 

I :  

AMENTACÃO LEGAL: A  edit*,  de tempo e de valor do mcsmo e está cm conformidade cornos 
s da Lei N°8,666, de 21 de junho de 1993 que em seu Artigo 63 no inciso II permite a possibilidade 

F ., adição de ate 50% cm caso de reformas de edificios. Estando por tanto este termo, dentro do margem 
prevista e amparada por lei. 

JUSTIFICATIVA: 0 presente aditivo  parse  da de Adição de valor Com  Justificative  e solicitação da 
Contratada, considerando a necessidade de suprir alguns item e acrescentar outros, no intuito de garantir a 
adequada execução do Objeto do Presente Contrato. Desta forma o  presage  aditivo permite sejam tornadas 
as atitudes necesseries para que não seja comprometida a estrutura dos edifIcios acima mencionados, bem  
corm  mantida  us  condiçales  necessaries Jr  saúde e segurança no local.  

Coen  o presente aditivo o valor original do contrato que era de RS 187.293,77 (cento e oitenta 
e sete mii tinrentos e noventa e  iris  real, e setenta e sete centavos). Passou por um acréscimo de 38% do 
seu valor original. que cm reais  represents  um montante aditiva&  dc  RS 71.171,63 (Setenta e Um mil Cento 
e setenta e um  reels  e sessenta e leis centavos).  Cam  este presente tenno o valor total de contratação passa 
a ser de RS 258.465,4 (duzentos e  eloquent.  e oito mil quatrocentos e sessenta e  since reels  e quarenta 
centavos). 

Ficam observed,s e mantidas, as demais Cláusulas e Condições do processo administrativo 
Contrato o" (P14/2021, DA CARTA CONVITE N°012/2021, desde que não contrariem o convencionado no 
presente Termo Aditivo, sendo eleito o fica eleito o foro da cidade de capitão de campos para devidos 
contratuais. E, por estarem justas e acordadas, as panes firmam o presente tenso aditivo em 03  Wes)  vias  
dc  oval teor efornes 

Capitão de Campos-PI, 08 de Dezembro de 2021, 

ceplvoli Rhicq,nta. C.9.twaito, 

Gabriela  Virginia  Oliveira 
Presidente da CPI, 

PREEEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO - PI 
RATIFICAÇÃO DE THSPENSA 

Procedimento Licitatário 036/2021: Modalidade. Dispensa Objeto. Serviços 
especiatiza(1os de elaboração de projeto estrutural para detalhamento dastundapSes, 
vigas e  settled°  para reforma e ampliação da UBS Antônio Lopes de Morais. Ratifico a 
orientação técnica da Comissão Permanente de Ucita{-6es e determino a comratar.Eo 
de SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS ttatscos E SONDAGEM DE SOLOS LTDA 
(CPIPJ N. 34.427.199-0001•50)  

Cur ral Novo (PH. 01 de dezernbro d 120 1. A."._ 
unicipal 

Abel Francisco de a Jónior  
PREFEITO MUMOPAL 
CPF: 03IMMO.S111-410 

Id:05D4E3991C8A2301 
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EXTRATO  DO CONE  RATO C.. 

ASSESSORIA DE PROJETOS TikINCOS E SONDAGEM DE sotoi 1.5rSe (MN  Rif  
34.427.1994001-5M Objeto: Serviços espedaluados derelabaraçie .derAlroisto 
estrutural para detaeramento das isindaySes.  sips  e telhadOpsialtafbertaValtyllaçôo 
da MIS Antônio topes de  Moran,  Recursos: Orçamento Geral Valesr14-6•911,00 
mil. novecentos e quinze reais). assinatura. 01/1212021. 
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PPEM.r1S7 MUNICIPAL 
CPI MAGIC 565-90 

Id:167C253D7F02256D 

ESTADO IX) PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  

EDITAL W 002/2021 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE MEDIADORES DE APRENDIZAGEM E 
FACILITADORES PARA ATUAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PROGRAMA NOVO MAIS 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUADALUPE - PI 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUADALUPE - PI, toma público aos 
Interessados que estarão abertas as inscrições para a seleção de Mediadores de 
Aprendizagem e Facilitaclores para atuação voluntária junto ao Programa Novo Mais 
Educação, para o periodo letivo de 2022, regendo-se pelas disposições legais aplicáveis 
e pelas instruções deste Edital. 

1 - DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

1.1. 0 Programa Novo  Maas  Educação. institufdo pela Portaria do Ministério da 
Educação n° 1.144, de 10 de outubro de 2016. observe as determinações da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) -Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 --  corn  relação ao 
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
dominio da leitura, da escrita e do calculo. 

1.2. 0 programa terá suas atividades executadas por intermédio de Mediadores de 
Aprendizagem e Facilitadores, as quais serão consideradas de natureza voluntária, na 
forma definida na Lei n°9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

1.3. Os Mediadores de Aprendizagem serão responsáveis pela realização das 
atividades de acompanhamento pedagógico, devendo trabalhar de forma articulada com 
os professores da escola para promover a aprendizagem dos alunos nos componentes 
de Matemática e  Lingua  Portuguesa, utilizando. preferencialmente, tecnologias e 
metodologias complementares As ja empregadas pelos professores  ern  suas turmas. 

1.4. Os Facilitadores serão responsáveis pela realização das atividades 
complementares nos campos de Artes.  Culture.  Esporte e Lazer. 

1.5. 0 ressarcimento das despesas de transporte e alimentação dos voluntários  sera  de 
responsabilidade dos conselhos escolares e ocorrera da seguinte maneira: 

1.5.1. Mediadores de Aprendizagem: R$ 150,00 por turma pare atividades nas escolas 
da zona urbana e R$ 225,00 para as da zona rural,  corn  duração de 04 horas por turma; 

1.5.2. Facilltadores: R$ 80,00 por turma para atividades nas escolas da zona urbana e 
R$ 120,00 para as da zona rural, com duração de 02 horas a 20 minutos por turma; 

1.6. Cada voluntário poderá ser responsável  poi%  no máximo, 10 turmas. 

1.7. Os horários e locais das atividades serão definidas pela escola. 

2 -  DA SELEÇÃO 

2.1. A seleção dos voluntários sere de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação, por meio de etapa única de analise de curriculo. 

(Continua na próxima pagina) 
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