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CONTRATO N° 009/2020 

Tomada de Preços n° 001/2020 
Processo Administrativo n° 010/2020 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS REPAROS NA 

ESTRUTURA DA BARRAGEM DA SEDE, MUNICÍPIO DE 

CARIDADE DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICADO NO 

PROJETO BÁSICO, ANEXO 1 DO EDITAL, COM RECURSOS 

DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNJCÍPIO/FMP/ICMS/ISS/ 

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/EMENDA PARLAMENTAR! 

OUTROS, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, ENTRE Si 

CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O 

MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL, E DO OUTRO LADO, COMO 

CONTRATADA A EMPRESA: VADERI DA SILVA NETO - 

EPP (VSN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO). 

O MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ/PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, situada na Rua 

José Antônio Lopes, 127 Centro. CEP: 64590-000, Caridade do Piauí - Piauí, representada pelo Prefeito 

Municipal, e, do outro lado, a firma VADERI DA SILVA NETO  -  EPP (VSN SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÃO) doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ/MF sob n° 28.714.090/0001-

00, com sede à Rua Gilberto Batista da Silva, n° 189, Sala A, Centro, - CEP: 64590-000 - 

Caridade do Piauí-PI, neste ato representada pelo seu Empresário, Sr. VALDERI DA SILVA NETO, RG no 

529.377 SJSP/PI e CPF no 199.835.573-04, tem entre si justos e acordados as partes as normas da Lei 

n° 8.666/93 alterada pela Lei n° 8.883/94, ao estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS 

N° 001/2020, aos termos da proposta vencedora, e mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo de licitação 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, 

os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO 

A CONTRATADA executará para a PMC/PI, sob o regime de Empreitada Integral, a execução das obras e 

da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS REPAROS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM DA SEDE, 

MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO BÁSICO, ANEXO 1 DO 

EDITAL, do exercício financeiro de 2020. Executado os serviços de acordo com os elementos técnicos 
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constantes no processo da licitação de que decorre este contrato, processo administrativo no 010/2020 - 

C PL 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e ônus 

exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a PMC não emprestará nem fornecerá 

quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO 

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do 

Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020, reservado a PMC o direito de rejeitar os serviços que não 

estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer 

reclamação ou indenização. 

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos 

técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as 

condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente 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, a única contraprestação que lhe será devida pela PMC/PI pela 

realização do objeto deste contrato. 

Parágrafo Único - 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 à mesma 

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

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS 

A PMC se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações nos detalhes executivos, 

seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços, na forma prevista na lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO 

O valor deste Contrato é de R$ 80.951,11 (oitenta mil novecentos e cinquenta e um real e onze 

centavos), que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de 

quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários. 
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Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga 

de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, 

lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas de 

conservação até o seu recebimento definitivo pela PMC. 

CLAÚSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 

1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica 

cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a 

funcionalidade de seu resultado; 

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem 

descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra; 

3. 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; 

4. Administrar com zelo e probidade a execução dos 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 realização dos serviços; 

S. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 

6. Zelar pelos interesses da PMC/PI relativamente ao objeto do contrato; 

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja 

inconveniente aos interesses da PMCJPI relativamente aos serviços; 

8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos 

poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a PMC/Pl; 

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí/PI e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT. 

10.Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual 

- EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu 

uso em serviço; 

10.1 - A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada. 

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de 

Prestação do Serviço durante toda execução do contrato 
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§ l - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à fiscalização 

da PMC/PI, quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMC/PI, quer por terceiros 

especialmente contratados para este fim. 

§ 20  - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e 

o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de atividades 

específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da 

fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da PMC/PI, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem 

fiscal. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obriga a: 

1. Disponibilizar o local das obras; 

2. Aprovar as medições em tempo hábil; 

3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima deste 

Contrato; 

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 

S. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do 

contrato. 

6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as 

alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação. 

7. Aplicar penalidades, conforme o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm 

por conta de Recursos do Orçamento Geral do Município/FMP/ICMS/ISS/Transferência Especial/Emenda 

Parlamentar/Outros, do exercício financeiro de 2020, no Elemento de Despesa 44.90.51 - Obras e 

Instalações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços 

contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da 

licitação em especial no cronograma físico-financeiro. 

§ 11  - Os pagamentos dos serviços serão feitos de acordo com atesto de recebimento dos serviço de 

reformas da(s) Unidade(s) de Ensino, pela Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, em moeda legal e 

corrente no Pàís, através de ordem bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e 
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Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente 

atestado pelo setor competente da PMC/PI, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

- Notas Fiscais de Serviços/Fatura 

II - Cópia da guia da Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviços - FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida. 

§ 21  - A Contratada poderá apresentar a PMC para pagamento, fatura ou documento equivalente. 

Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela PMC durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame 

a PMC, 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 20 (vinte) dias 

contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. 

Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 150  dia após o vencimento, a 

fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos. 

§ 31  - 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 pela PMC, pagando-se então, apenas o saldo, se houver. 

§ 40 - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente 

efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação. 

§ 50 - Havendo atraso no pagamento, a Contratada terá direito à percepção de juros à taxa de 1% (um 

por cento) ao mês, calculado pro rata dia. Não haverá atualização monetária em decorrência de atraso 

no pagamento, a menos que este seja superior a um ano. 

§ 61  - Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedora 

poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a 

cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de preço. 

§ 70 - A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da região 

onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato naquele 

Conselho. 

§ 80  - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando 

os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente 15.871-2, mantida pela CONTRATADA 

junto ao Banco do Brasil, Agência 4031-2, valendo à PMC como comprovantes de pagamento e como 

instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais poderão ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei n° 10.192, de 

14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data de que trata o subitem 2.1, pela variação de 

Índices Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas e publicados na seção de Índices 

Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula: 
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R = 	Valor do reajuste procurado; 

V = 	Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado; 

lo = 	Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada 

para entrega da proposta, pro rata d/a 

= 	Índice relativo à data do reajuste, pro rata di. 

§ 10  O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da Construção Civil - 

Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica. 

§ 20  Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato 

decorrente desta Licitação, se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo 

Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes. 

§ 30  Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à licitante adjudicatária, os preços contratuais 

serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes 

critérios: 

a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a etapa dos 	6 

serviços seria realizada de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro; 

b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 

forem executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS 

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços 

contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas. 

Parágrafo Único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos 

existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da época em que 

ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira 

apropriada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS 

1. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela PMC. 

II. O presente contrato terá vigência de 302 (trezentos e dois) dias da data da sua assinatura, o qual 

corresponde à soma do Prazo de Execução da Obra (90 dias); mais o Prazo para Recebimento Provisório 
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da obra (30 dias) contados da comunicação escrita do contratado; mais o Prazo para Recebimento 

Definitivo da obra (182 dias) contados do recebimento provisório. 

§ 11  - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 10  do Art. 

57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela 

PMC. 

§ 20 = O contrato se extinguirá 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução dos serviços contratados, 

obrigando-se, ainda a comunicar à PMC, a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a 

responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as 

responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituições 

que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato. 

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à PFAC ou a terceiros 

na execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou 

totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a PMC de todas as reclamações que possam surgir em 

conseqüência deste Contrato, ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de 

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros 

em conseqüências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a 

obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 

adotadas. 

§ 11  A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, 

de qualquer natureza, que causar a PMC ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução das obras e 

serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores. 

§ 20  A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação 

social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da 

execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas 
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com instalações e equipamento necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e 

encargos de material e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua 

entrega perfeitamente concluída. 

§ 30 A contratada deverá: 

a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à 

assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução das obras e serviços; 

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de 

pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica"; 

c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens; 

d. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica composta de 

profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a 

FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelos serviços, até a entrega definitiva do 

objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de 

emergência caso se tornem necessárias; 

e. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços em qualquer dia ou hora, 

prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 

administrativa; 

f. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a 	8 

salubridade e segurança na execução dos serviços; 

g. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material 

"similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a 

pretendida substituição; 

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos 

ou incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, 

do emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às especificações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante 

sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

- unilateralmente pela PMC: 

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das 

especificações, para melhor adequação técnica do objeto; 

b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 

§ 11  da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente. 
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II - por acordo entre as partes: 

a- Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das 

partes; 

b - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação 

técnica de inaplicabil idade dos termos do contrato original; 

c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação 

do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente 

contra-prestação da execução do objeto. 

§ 11  Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão 

fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso 1. 

§ 21  No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os 

materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser pagos pelos 

custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, 

podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados. 

§ 30  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação 

da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão 

desses, para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 40  Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a PMC 

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro inicial. 

§ 50  - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § 10  da Lei 8666/93, do valor inicial do 

contrato. 

- Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita 

observância ao equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente 

ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o 

acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens 

com preços depreciados viole princípios administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Caridade do 

Piauí, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir 

rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA 

DE PREÇOS e as disposições do Contrato. 

9 
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§ 1° Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e 

qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes 

Executivos, nas Leis, nas Normas da PMC, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se 

relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, ouvida a 

autoridade do órgão. 

§ 2° Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: 

a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o 

prazo para a sua retirada do serviço; 

b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e 

disciplinarmente às necessidades do serviço, sem prejuízo do cumprimento dos 

prazos e condições contratuais; 

c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer 

motivo de força maior; 

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima 

Sexta deste Contrato; 

e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de 

Execução de Serviços; 

f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada; 

g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada; 

h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

i) Promover, com a presença da contratada, o atesto do recebimento dos serviços 

executados. 

j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que 

porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas; 

k) Dar à Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí imediata ciência dos fatos que 

possam levar à aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão 

do Contrato; 

1) Relatar oportunamente à Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí ocorrência ou 

circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em 

relação a terceiros. 

m) Examinar os livros e registros. 

§ 31  A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execução das 

obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado. 

§ 4° Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO: 

10 
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a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; 

b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as 

especificações, os prazos e cronogramas; 

c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diário; 

d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe; 

e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 

procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe; 

O Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 

especificações; 

g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES 

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 

87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n°. 8.666/93. 

§ 11  A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada 

sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, 

observando os seguintes percentuais: 

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e 

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 160  (décimo sexto) dia, até o limite 

correspondente a 30 (trinta) dias; e 

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 310  (trigésimo primeiro) dia, até o limite 

correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, 

aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 09 
 § 20  Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a 

Contratada: 

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Prefeitura Municipal de Caridade 

do Piauí/PI, no cumprimento de suas atividades; 

b) Desatender às determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí; e 

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas 

multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida. 

§ 30  Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada: 

a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou 

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às 

suas expensas; 
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b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, 

negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados; 

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 

dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente 

da obrigação da Contratada em reparar os danos causados. 

§ 40 ADVERTÊNCIA 

a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, 

desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Caridade do Piauí, 

independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução 

contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo; 

a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 

recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração 

de inidoneidade; 

a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

das atividades da PMC, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções 

de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

§ 50 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Caridade do Piauí pode 

ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o 

procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação; 

b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município 

de Caridade do Piauí nos seguintes prazos e situações: 

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na 

licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de 

Caridade do Piauí; 

b1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação 

da sanção de advertência. 

b.2) Por um ano: 

b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido pela PMC. 

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada: 

b.3.1) Não concluir os serviços contratados; 
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b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer 

outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não 

efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pela PMC; 

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao 

Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo 

licitatório; 

b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município 

de Caridade do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados; 

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em 

razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMC. 

§ 60  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo 

acompanhamento da execução contratual ao Prefeito Municipal se constatada a má-fé, 

ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Caridade do Piauí, evidência 

de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao 

Município de Caridade do Piauí ou aplicações sucessivas de outras sanções 

administrativas. 

b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação, perante o Prefeito Municipal, após ressarcidos os 

prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública 

será aplicada à contratada nos casos em que: 

c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de 

Caridade do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados; 

c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de 

execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMC, em caso de reincidência; 

c.5) apresentar à PMC qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com 

o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual; 

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93. 
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d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, 

o licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, 

podendo ainda a PMC propor que seja responsabilizada: 

d.1) civilmente, nos termos do Código Civil; 

d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 

exercício profissional a elas pertinentes; 

d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

§ 7° Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal 

penalidade seja descontada de seus haveres. 

§ 81  As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no 

respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo 

prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 30  do art. 87 da Lei no 8.666/93. 
§ 90 As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, 

o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes 

das infrações cometidas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido: 

- Administrativamente, nos seguintes casos: 

a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou 

de prazos; 

b. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos 

ou de prazos; 

c. Lentidão no seu cumprimento, levando a PMC a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d. Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos; 

e. A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação a PMC; 

f. A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a 

outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação 

do licitante contratado, não admitido previamente pela PMC. 

g. Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

h. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado; 

1 	Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo da 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, ponham em risco a perfeita execução das obras 

e serviços; 
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j. Dissolução da sociedade contratada; 

k. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado 

que, a juízo da Prefeitura Municipal de Caridade cio Piauí, prejudique a execução do 

Contrato; 

1. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí e exaradas no 

processo administrativo referente ao Contrato; 

m. Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato 

além do limite imposto ao contratado; 

n. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de Caridade do 

Piauí por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

o. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de 

Caridade do Piauí, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

p. Não liberação, pela PMC, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos 

contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

q. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja 

impeditivo da execução do Contrato. 

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 

II - Amigavelmente pelas partes. 

III - Judicialmente. 

§ 11  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

§ 20  No caso de rescisão administrativa ernbasada em razões de interesse do serviço público, prevista 

nas letras "1", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso 1 sem que haja culpa do licitante contratado, este será 

ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a: 

- Devolução da garantia prestada; 
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II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

III - Pagamento do custo de desmobilização. 

§ 30  A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" "i", "j",  "k" "1" e 

poderá acarretar as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem 

prejuízos das sanções previstas: 

- assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 

PMC; 

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material 

e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou 

ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n° 8.666/93 e 

suas alterações; 

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento a PMC dos valores das multas e indenizações a 

ela devida; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a PMC. 

§ 40  A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II do parágrafo anterior fica a critério da PMC, 

que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta. 

§ 51  O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela PMC, se a CONTRATADA transferir a 

terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e serviços contratados, sem prévia e expressa 

autorização da PMC. 

§ 61  Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no 

Art. 393 do Código Civil Brasileiro. 

§ 70  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

§ 80 Serão assegurados os reconhecimentos dos direitos da Administração, no caso de rescisão 

administrativa previsto no art. 77 da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 

23.1. O licitante contratado não poderá ceder sub-rogar, parcial ou totalmente os serviços objeto 

deste Edital por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia 

autorização, por escrito, observando-se, quando concedida autorização para subcontratação, 

celebrar com o terceiro a quem subcontratar. Contrato com inteira obediência aos termos do 

Contrato original firmado com a PMC e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade e não poderá 

ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto contratado, na forma determinada pela 

PMC. 
TOMADA DE PREÇO 	ji  2L-XJ  
PROCESSO AD N  ()IQ  1 	 
FLSN° 	  

RUBRIC 
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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, n° 127 - Centro, Caridade do Piauí. 

Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000 - CNPJ: 01.612.575/0001-28 

E-mail.:  pmcaridadedopiaui(qmail.com  -  cplcaridadedopiauiqmail.com  

   

23.1.1 A subcontratação só será possível se autorizada no contrato. A subcontratação deve 

efetivar-se somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação constantes 

do edital. 

23.1.2 Caso seja efetivada sem autorização, constitui motivo de rescisão contratual. 

23.1.1 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 

abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica 

da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, 

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. 

23.1.2 - A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável 

perante à PMC, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a 

execução de determinados serviços integrantes desta licitação. 

23.1.3 - A PMC se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e 

auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovação de suficiência a 

ser por ela realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja 

apresentando o rendimento desejado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

15.1 	Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da 

conclusão pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí procederá ao recebimento 

provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado. 

15.2 A Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí receberá os serviços em caráter definitivo em prazo 

não superior a 30 (trinta) dias. Durante o período ficará o contratado obrigado a efetuar reparos que, a 

juízo da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí se fizerem necessários quanto à qualidade e 

segurança do objeto. 

15.3 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma 

comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei n° 8.666/93, garantido à 

CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA 

TOMADA DE PREÇO NQj:iQ2c) 
PROCESSO ,APM  ND  £U()   /  ( íC&O  
FLSN° 	f)  .- 	3421   

RUBRICA 
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TOMADA DE PREÇO NO  12W  /  '2OX? 
PROCESSO Ati N°  ir)  10  I-)O 
FLSN° 	J-J  

RUBRICA 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, n° 127 - Centro, Caridade do Piauí. 

Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000 - CNPJ: 01.612.575/0001-28 

E-mail.:  pmcaridadedopiaukqmaiLcom  -  cpIcaridadedopiauiqmaiLcom 

A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicação, em 

extrato, na Imprensa Oficial, que será providenciada pela PMC nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 

da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. O início da vigência ocorrerá da data da assinatura deste contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO 

Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma 

destas operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento 

realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, 

ficando vedada a sub-rogação contratual. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Simões (P1), como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou 

questões oriundas deste Contrato. 

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, 

em 03 (três) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas 

abaixo, a tudo presentes. 

CARIDADE DO PIAUÍ-PI, 04 DE MARÇO DE 2020. 

/L-----7 2- 2—-- 
t4fNItÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ-PI 

ANTOF'44L DE SOUSA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE. 

41 	—cia--- 
VAbERI DA SILVA NETO - EPP (VSN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO) 

CNPJ/MF sob n° 28.714.090/0001-00 

CONTRATADA. 

TESTEMUNHAS: 

1. 	L4í9  - 	(onoirjc Lí-~Á. 
RG/CPF: 	960. 313 KLj  

RG/CPF 0$ 	573. 763 —06 
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Educação 
JOPJIALM0IOI0RTRT0PE44NA(P1),iTde4ER*,6dzmozço de 2020 

SEMINÁRIO 
Entusiastas da educação se reuniram, 
em São Pau/e, eM quinta-feira (OS), pele-
sondo em práticas pedagógicas Inova-
doras para o pais. O prefeito de Teresi-
na, Flrm,no Filho, e o secretário muni-
cipal de Educação, lOeber Msrstezurna, 

também fizeram parte do grupo convi-
dado pelo Instituto Ayrton Seena. 

C'H.VISAdIIPEJMA,VE.VTEDEIJCflAIIII, 
09000.000 aJCflArÕaIO laTeje 

.1,95000 TOMADA REPRE(OAÇN'w2e21 

.1 i)ar,t010 £040010.' 211 00,1040. da PTfo000 

5400w,)? 4' O,S,500ei,i., POloVaelefl" d,0ee,.. 4 ,e,ldooào * 
000Lc,maleeslee.tio5d, TOMO RÃ DE ODE COO, Opo oo,..,pc,o. 

o,eoaos*. 101041 	400 * 4501011,. od 00  11i(O 1000114050 
I34l#7D2Q.àofl.Niee..,,d,,4,o,..ao'o. doI,,1',,..o.ao 
PielniOCo O/e 00000 é 20,0.840 O 050 VTR,ITAÇ.dO DE 0.4000.4.4 
ESPECIALIZADA DE £.VSEXHARIA PARA REALIZAÇÃO 1100 
a0103çolSDt PIIIMZCOTA ÇÃI) DE 1.40 5000ICIaOR MO01W1P00 
DEASSENÇ.J000flaolbPI, £04 CISS000MIOAOO C0MA0200010TI 
SICONT a5344112100 C0.VI'É030 SICOSE I7IeWjOI&,eocCa,. 
0lP1I/tOOlda 400,00 aIlUáIoidO /050100 	0I'('OO,allid, (00 
000,oc*CO,V,00SJRSICR.VItrI,IflS0.,t 

051.1 Miei,.. 0,0,1.,.. oref.e. pIAI0. 
O 	A O 0OeQ0Iefr440de Oeee .1 	00.8044 0, 00000064. 
defl44dde0S2A0.0*4S4... 080 e.'Oo.MO Q.06e 

"AME £50'LA.RECIME37OS d',pW*/ 02 
0,A0l'okOlio 4, 720,Wo,ar d.oO áoeo,d.doio 2, ol0000. 0 bolo do 
lOelalVeo 0(0)00 PIE-a COeI,,, Ah.,. 5011.00101., ,Ic,000ia'lkPlooVPOe, 
In401,io l'IRioI$:4h1,00,*54oioeI.4,.poSPi.o'140, 52,04. 
0054 

.1oa.çd..J.fl,8iIP0/.l5ã.e.'Oadl01t 

- - 

Auge  DIE  

A 0,6004 ORal da tomisojo P100e,ne054 de 1001açàoda PielvOoro 
Ilooloipol de Som ~-PI, to,roopsÃl110que no dl. 23 do eoae 
dl 2019, as 091000, realizará a abertura da 
doso,em5aç2o(pososia rebolos 20 Pesgio Pe.ndal o' 
0002920, 550100000001.09 I00544 de 000p100040 aNIbes, 
.d/Ldmaçlo P01  50440414/d de ~,0040,01400 Proça 
Ma— ~, 41,014000, CEP flO 64,900-020,Bom lesOS-TI. 040 
tOII 00010 081010 a ,eetrotaclo de DTIR0112 do rano 0010 O 
tnnTeobenertto dv 100011,31 do c~,,rIRenbai eletrÃo 11 EI' 
~~0008/040109 O P900l05 08,00 RrlpreeeO,dab pela SODOMIA  

MOI4CIPOI 00 Ir0100RrILUra 1 Sai_ de Doe, 
30105/El, esior,arioo pano o 400002020,00010010,10041011008010 
«e RI 570.315,23, csdeado cem recorsos rnae00001 0111,45 do 
forre: 001 - RRcor555 Próprios; Peo5raer. de trob,Iho' 
I5.451.0040.2320- Moritenrulo dos 07001545000 oVftdade psbi.oa 
Eiem,slo de /010001,33.90.30.24'  Meterial de 109910010; MalIns 
0804 ~~de belo ieldseA. 5.0005 oelomraçdes, paooir.ra 
(401.8900 Pernral500IIO de LidtaÇãR IS 111400 dl 8:000,8513000,, 
lOa 005IeIOlÇS SOReaO,0070a,adLi, 

00,11 IDEaR-VI 05 de esgrço de 2020 08.vo. de Soe.. 0884 
Drr0100 57,3544 CPUPFO Vi 

FuOoOu000, 
HMUooAOtHode Parente Eivas CURSOR 

Termas 00 bonn,  4000551 

AS.DR,UEST6ÇÃQ 

A Doetfle Gera: do CO.T,SS2O 00enaneotr de Lc,leçdo da PrefeItura 
1441,0541 de 8011 ies.0'/l, 10105 poVO/e 0)0 no dl. 240. março do 
2020, is 09.2000, 0251010 0 OleAda da 210lnlOntaçlo/prcçosM 
01/00,01 ao Pregão Presencial e' 011/2e20, OpA 00000 pW 
095102*.5llreIOIa global, ad,o2aç3n global, nO MI, dv LoTAções, 
001040, na Praça Saltos 05010 di. '057,0. COO M,~, a 

PI, 540101 COlO 0000104  ronIrataçio -~004010 P8110 
p,osraçso de 000541 de CunrecçiO de aI/Pos. 001 atrfldlllR,00 da 
0008,010 do S0c,010,Ld —111 da 00010100,01 Social/e Soe, 00040/TI, 
TOd44eOoASlmCOO 0e IL1000cld.001WrAO0fl 45.10100.00 0.2015, 
me, 0110108000080000 0411 Es 136,316,63,0064,0011100200 
SvaeooAO.eAadsodmno,ve,: 3I1-CARIç10064,3I1 -P003111081- 
SOAS. 3I1-1SO007 00/ 811,000 er/ToRo. 00144400 de 010,60: 
20,243.0103.2153- M4*lenç4O 001 açOeSdo Pno9elr,o 054111,0 P010, 
20244.00II.2140 . Sanclo,53o Aos ações do er001çIo Soca SAba, 
20244.00I6.2150 - Ilanadençle las oçOes S',Pnog,ae,a 1110551000; 
002940015.3142 - ONIodIençIo d.o eçdeo d01110g,onno RAso FornO.-
100-SE; 20.2440010.2150- llereoleeçáo dOS 0540500 IR loeistdmaz 
500.00007,1100* despeM: 03203922-100810 111TÇ09 4410920109 
11100018 5./dAR); F00000Nrn0000 dO .Ae,,noaça., 14oDIe ,rdsee.çdD 
6100$10 a C440044$o P0000l00000R 20 ldIaÇSa IC 80*10-lo 44441101 
03:00,, rOEMemço.ap20roeoioeadc 

60111 00154-SI, 1,5 a. loaVIo de /0/0. 

44880.04508.8 0884 
000101. 00101 do (111000102 

PoI091e-om 
0111580 040040010 P1144418004.. 010,41101 

Prefeito de Roer OvNos-Pl 

t) ITAINÕPOLIS 

AVISO DE U0100ÇAO 

CORVOS 0,100212020 
115000000 504.OZ800InAIWO 01100012020 
MODALIDADE: CARTA CONVITE 
elPODE IÃCITAÇAO: MENOR PREÇO FOR MIEM IHOR0I 
OBJETO, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORA M000JINA 
COM TRATOR DE ESTEIRA PARA *11541066 Ao NECESSI0005H 
0091rslrIp,or» rrnlsopouo/eç 
FONTES DE RECURSOS: TRANSFERENCIAS INTER' 
OOVERNAMENTAIS C095TTI'UCIONAIS E LEGAIS /OSTRAS 
TRA100PERONCIAS DA UNIÃO / DECURSOS PRÓPRIOS DO 

Odor da Sou prenso: RI 25000 
Caço. completa do editei: Na .01. da Comtnao PtfleoorOe de 
Une/lido d 11*501418 140.ilcipai do lso,,ópoli.. co Ao. Aioo 
Oodr,goo.. 943. Ceorreeor ai.. Atei. honódr de ORNO 01081 A. 

3,00 054001 80180. 

Enodope. de OoiAU105*oe010po.Ioa: 
• Dolodo.Sberltirn: ITdeMa,vsOeOOSO 
- Uorodoflbeouro 0000hn 
- 10,01: AtOr de 105111000 do Orce/Vos MOmICES do 
Il)llOAPsIle TI 

IOaa05110A,' 'O. OS ar Moroodr 2025. 

AdIe Pooeelei Os,eo,o 
10,16400111 da CM 

Com o objetivo de iss-
trurnentalizara dupla gos-
tara das Gerências Boglo-
roals de Educação (ORES), 
gerentes e coordenadores 
de ensino na perspectiva 
de aprinsoaar a capacidade 
de análise e intervenção 
nas etapas de metas e pia-
neamento do Circuito de 
Gestão a Secretaria de Es-
tado da Educação (Seduc) 
e o Instituto Unlbarrco Ini-
ciaram, na quarta-feira (4), 
formação do Programa Jo-
vem de Futuro, Acapaclta-
ção segue até esta senta-
feira (6). 

presentantes das 71 
OREs do todo e Piaui parti-
cipam do momentco tom 
o4atas à repilcação do coço-
teúdo e ferramentas dispo-
nlbillzadas nos municípios 
jurisdicioroados às suas go-
rendas. Ac008olesadora de 
ensino da 14 ORE, doa 
Pau/a, acredita que o com-
prometi~ dos gesto- 

0 comprometi-
mento dos gesto-
res escolares é de 
fundamental im-
portância para re-
sultados positivos 

res escolares é de funda-
mental impOttãncia para 
resultados positivos. 

Passo citar exemplos 
exltosoç do Jovem de Eu-
ti/te, corno na Unidade Es-
colar Iraci Barros Pinto, em 
Santa Luz e  Unidade Es-
colar Joaquim Parente, em 
Bom Jesint que viram suas 
matriculas saltarem de 
500 para 700 em 7020. 
Tudo isso se contextuallza 

nesse processo em que a 
ORE auxilia, o supervisar 
acompanha e o gestor 
abraça, sofrendo influên-
cias positivas em nosso 

JOVEM DE FUTURO 

Representantes das 21 GREs de todo o Piauí participam do 
momento, com vistas à repticoção do conteúdo e ferramentas 

Gestores escolares 

participam de formação 

maio' objetive, que é o sto' 
cesso do a/uso, para for-
mar o aluno cidadão e 
consciente para que o co-
nhecimento, adquirido ria 
escola sirva para a vida de-
le': relata a coordenadora. 

O PEograna Jonzon de 
Futuro está presente em 
457 escolas da rede eISA-
dual de ensitro, como obje-
tive de melhorar os resulta-
dos de aprendizagem dos 
estudantes das esse/as por 
meio de um Circuito de 

Gestão. Em 2020,0 circuito 
contemplará três ciclos, 
que envolvem metas, pIa-

nejamento, execução do 
piam de ação monitora-
mentoo avaliação de resul-
tados e correção de rotas. 

A diretora da UnIdade 
de Ensino Aprendizagem 
da SeduÇ Maria José Men-
des, revela que ao final da 
formação Será traçado um 
plano doação para ser de-
senvolvido nas gerências 
regionais e nas escolas. 
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EXTRATO DE CONTRAIO 
CONTRATO 01010)7060 

TOM*OA 0€ PREÇOS P40  0000020. 
PROCESSO *OMIRINTRATIDO 0,911/2545 

   

EXTRAIO 50000ETRArO 
C0Sl0,SnO N°011:0000 

PREGÃO PRESENCIAL 5' 00512020. 
PROc€R4000000ASTMorvO: e'aOROOiO 

  

OBJETO' 000TR*T4ÇAO DE EMPRESA P600u000asTRuçAODA 
SORO LIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARSIAOE DO PiOlt 
CONFORME ESPECIFICAÇOEI D0000ÃET0 BÁSICO. a0lEXOlOO 
LOTAS 

C00ETRAT001T0- P'eteOaaUonogãdoCoOdld.dURer,l'PI 
CONTRATADO,, 000010 DA SILVA NETO-OVO IvAIN SERVIÇOS E 

ll1000tACeIJPrMe'eobeo2e T140401000r.00. 
ENOE5008' 001540010 601.0 de 00.., olO9, Sal. A, C~ -  
GEP.64190.000-Candedo 
VALOR TOTAL RI 320105,39 1bes0000 a flol0051l RISO RI 
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SATADAASSI8ATURAOOCOHIRATO Oad.Nea,aVod.a020 
PRAZO 00 008490* .41 3112^ O 0.00' Se 8006,80,8 Ira 

  

OBJETO: COeOTRUroçAO 001 ENIPOENO 
=ORES 

SERVstOS 00 
FORMAÇSO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E A ROP1-E000STACAO DA PROPOSTA ti/MACULAR NA 
REDE 0€ CNOltlO 00 NOINICIPIO 50 5002115*301 00 P1000 'Cl, 
ESeIMATI0000RA 2010 

C0100RAT0I(TE PrRI.eu,aMor10pal0000IRSed.00 PielA-El 
COtjmATaOk AaaaEoxOel Dobra DAS 0600,03 CONCEIÇÃO 
FIRmO-ME IeC000NSLO.rOmAA 
INICRIr*CNJP1MO: .R10e33.7102341000t'3A. 
ENDEREÇO: RUI EgLOIOL9005 0.000,440' 03, Gonzo CEP: 04,590-
MAc,/d.deãoPIasi-PI. 
0*0.0*101*1, RD00040,IOlmm.,0,eaoe,a000.qawerdo..áol 
FONTE DE RECURSOS' Orçomeelo 00111 do 
l&PIO600ÇPOI2CMSIFOaAS1FMELOuAO. 
DATADAASSINATURA5000NTOAIO- ASOemmçoO.202U. 
peeAzooeoeeteoCtA odor rp,2000,apoo'oaoenãe.t,.aa5050R.00 
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01100/doido 500., Silva 
Pe.tiu Moe101p.l 

       

          

   

EXTRATO 11€ CONTRATO 

   

CUTRAT0 DE CONTRATO 
000150*7001' 00012*20 

TOMADO DE PREÇOS 5' 001/20,8 PRUCES0000MINIRTRATIVO n'OrOIaoab 

  

PRESAOPOES060iALO'OO7I242o. 
11000RRS0009IOLI8000T100' 00 01210520 

     

OBJETO ÇONTSOT*Ç.00 00 EMPRESA P0010 FORNECIMENTO PC 
MERENDA 10001-AO PARA AtEsuEn AO NecrSoi000ss 00 
OCC0010ebs ali001Ileur 0€ EDUCAÇÃO 00 M014iCItIA 0€ 
çAoboa0000p000l-p,,SsTlMorl509e0002010, 

oen,nsona,.RE, Porei,. aaeoc44a do 0.114.40 do p011401 
00000ATADA: 5000/daR 005 REIS 00011.30, ME luCotoorraso 
00021 
«SEMITA CNJP)MF 000 O 11,1215201000142, 11151 E. e' 
li leres-O. 
000ESEÇe: Rua ao 0001.0. e'T9,0.ore Coe/no Cardado 000114:01 
COO, 04590-900. 
010100601*1 0502541n,aSis,Ace,no,eo,oIo, ,IOO,n,lOua0010CIA, 

PONTE DE RECURSOS Oi.V.rI o Solo: 00 
IN400S0111100ICMSIPIME,000/0051iS 
RAOADO42NNAn5IRAROCO.00RATOUS4M01RÇOO.2oln 
PRaZO OESIAUN010, Doar 4440400*000. 0020,. 0.0*0. 001045,0 
00001050, 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS REPAROS NA 
ESrRO3bdeAeA 0*60*00100*5005, MUNO/PIO EE CARIOAIE 
00 60*00, CONFORME ESPRCIF1CASO 50 PROJETO 1100100, 
ANE00100 EDITAS, 

CONTRATANTE PIS100.eaMoe.opA0000001.000nPãli'P1 
CONTRATADA, VASCO' DA SOVO, II070.010P pIseI SERVIÇOS 
c040TsLi0505l 
INSCOTTACNJPIMF sob ,' 20 714.35U000r-00. 
ENDEREÇO: A. 015000 BOlota da 50o4, 0° 00. Sob A. torto, - 
CCP.506SÇJ,lQ0.Çard.dDdOP.sLl't 
VALOR tOTM. 0300061.1,1010008 mli 001.0.00,.. 010,480014. 000041.0000.0680.5 
FONTE DE RECURSOS: Orçom.elo GR,aI do 
O on 1, I0IFPM/IC MSIIU SiTran .terOTn,a 
POItlnIOoId',OoIIoS 
D*r*U*A8RINATURA 500000eRAeo -_2.m 
PRAZDDe000ÉNCOa,.rAarr22020 .praord00004rnatw,d500emeo 

   

ao_a_RIO. 08004.04 

     

AMO/dei d. NOs.. Oito. 
Pe.Nbta MueloLeol 
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Estado do Piaui 
Prcfmiura Municipal de Caridade do Piauí 

Rua Jose Antônio Lopes. n' 127- Cerro. Candade do Piaui 
ForscF;i 159)3414-0125 

CEP 6459O-IJU 
C\PJ ii l.6l2.574WW)l .25 

Estado do Piaui 
Prefeitura Municipal de Caridade do Piaui 

Rua Jose Antônio Lopes, id' 127- Centro. Canditâ do Piaui. 
ForviFax (59) 3464-0125 

CEP. 645904)0e 
CNN: 01,612.57515001-28 

TOMADA DE PREÇO 
PROCESSO AD 

FLS N° 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°00912020 

TOMADA DE PREÇOS N°001/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: o' 01012020 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS REPAROS NA ESTRUTURA 
DA BARRAGEM DA SEDE, MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ, CONFORME 
ESPECIFICADO NO PROJETO BÁSICO, ANEXO IDO EDITAL, 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caridade do Piaui-Pi. 
CONTRATADA, VADERI DA SILVA NETO-EPP (VSN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO) 
INSCRITACNJP/MF:sob n128.714.090/0001-00. 
ENDEREÇO: Rua Gilberto Batista da Sitva,n° 189, Sala A, Centro, - CEP: 64590- 

AW Caridade do Piaui-PI. 
ALOR TOTAL R$ 80.951,11 (oitenta mil novecentos e cinquenta e um real e onze 

centavos) 
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Municipi/FPMilCMSIISSTrransferência 
Especial/Emenda ParIamentarOutros, 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO' 04 de fevereiro de 2020 
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2020, a partir da assinatura do contrato 

Antoniel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 

Estado do Piaui 
Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 

Ruo lose .Anhsiuo Lopes is 127- (cinto. Caridade do Piaui 
Fot'Fis (59) 146441125 

CEP 64595-4551 
CNN OI.61L575511101-25 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°01012020 

TOMADA DE PREÇOS N°002/2020. 

• ROCESSO ADMINISTRATIVO! n°011/2020  

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Candade do Piaui-Pl 
CONTRATADA: VADERI DA SILVA NETO-EPP (VSN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO) 
INSCRITACNJP/UF:sob n128.714.090/0001-00. 
ENDEREÇO Rua Gilberto Batista da SiIva,n° 189, Sala A Centro, - CEP: 64590- 
000—Caridade do Piaui-PI. 
VALOR TOTAL: R$ 398.765,39 (trezentos e noventa e oito mil setecentos e 
sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) 
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Municipio/FPMRCMS)1SS/Transferéncia 
EspectalErnenda PalamentarlOutros 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. 04 de fevereiro de 2020, 
PRAZO DE VIGÊNCIA até 3112.2020, a partir da assinatura do contrato 

Antoniel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°01112020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: no 009/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A 
IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR NA REDE DE ENSINO DO 
MUNICíPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ - P1, ESTIMATIVA PARA 2020 

CONTRATANTE. Prefeitura Municipal de Caridade do Piaui-PI, 
CONTRATADA: JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI - ME 
(MV CONSULTORIA) 
INSCRITACNJP/MF: sob n033,790.234/0001 -39. 
ENDEREÇO: Rua Egídio Lopes de Oliveira, n° 13, Centro, CEP: 64.590-000, 
Caridade do Piaui-PI. 
VALOR TOTAL: R$ 60.640,00 (sessenta mil seiscentos e quarenta reais). 
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Municipio/FPMflCMS/FMAS/FME/Outros. 
DATA DA ASSINATURA 00 CONTRATO: 05 de março de 2020. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2020, a partir da assinatura do contrato. 

Antoniel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 

Estado do Piaui 
Prefeitura MuniciDel de Caridade do Piauí 

Rua Jose AfiRmo Lopes. if 127- Centro. Condado do Piaui. 
ForielFa,'e (89) 34644)125 

CEP : 64990-000 
CNN: 0L612.5701-28 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°012/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n°012/2020 	 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA 
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, ESTIMATIVA PARA 
2020. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caridade do Piaui-PI 
CONTRATADA: ALEXMAR DOS REIS ARAUJO - ME (MERCADINHO REIS) 
INSCRIÍACNJPIMF:sob n°11.121.56510001-43, Insc. Est: n°19.471.115-3. 
ENDEREÇO. Rua do Mercado, n° 33, Bairro Centro, Candade do Piauí - P1, CEP 
64 590-000. 
VALOR TOTAL. R$ 625.488,35 (seiscentos e vinte e cinco mil quatrocentos e 
oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) 
FONTE 	DE 	RECURSOS 	Orçamento 	Geral 	do 
Muntcipio/FPM/ICMS/PNAE/FEB/Outros. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de MARÇO de 2020. 
PRAZO DE VIGENCIA até 31 de dezembro de 2020, a partir da assinatura do 
contrato 

Antoniel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 

-i. 

Diário Oficial dos Municípios 
A prova documental dos atos municipais 
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Estado do Piaui 
Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 
Rua Jose.Aniámo Lopes, o 	- Coro (andado do Piaui 

Fonci-au ivs'i ;44-i: 
(E? 649U-OUft 

i\Pi 01.61239v40ft1.11 

 

Estado do Piaui 
Prefeitura Municipal de Caiidade do Piauí 
Rua luso Antônio Lopcs. & 121- Ccntro. Candadc do Piaui 

Fone/hv (59) 1464-0125 
('E? 64990.000 

CNT'J: 01412,575,001-20 

%_ à 

   

   

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°00912020 

TOMADA DE PREÇOS N°001/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n°010(2020 

OBJETO:CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA OS REPAROS NA ESTRUTURA 
DA BARRAGEM DA SEDE, MUNICiPIO DE CARIDADE DO PIAUI, CONFORME 
ESPECIFICADO NO PROJETO BÁSICO, ANEXO IDO EDITAL, 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí-PI. 
CONTRATADA VADERI DA SILVA NETO-EPP (VSN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO) 
INSCRITACNJP/MF:sob n028.714.090/0001-00. 
ENDEREÇO: Rua Gilberto Batista da Silvo 189, Sala A, Centro, - CEP: 64590- 

- Caridade do Piaui-RI. 
ALOR TOTAL R$ 80951,11 (oitenta mil novecentos e cinquenta e um real e onze 

centavos). 
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Municipio/FPMJICMS/ISSlTransferèncla 
Especial/Emenda Parlamentar/Outros. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 04 de fevereiro de 2020. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12 2020, a partir da assinatura do contrato. 

Antoníel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 

Estado do Piaui 
Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 
Rua 1000 .At*lôro Los. t' 127- Cciro. Caridic do Pi,ii 

ForvdF (59) 4,4.4125 
('El' 64999-I1111I 

('NPJ S1Á,12,575514H11-2iC 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°01012020 

TOMADA DE PREÇOS N°002/2020. 
OCESSO ADMINISTRATIVO: n°01112020  

OBJETO:CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO IDO EDITAL 

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Caridade do Piaui-PI. 
CONTRATADA: VADERt DA SILVA NETO-EPP (VSN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO) 
INSCRITACNJP!MF:sob n°28.71 4.09Q'OOOl-OO. 
ENDEREÇO: Rua Gilberto Batista da Silva,n° 189, Sala A Centro, - CEP: 64590- 
000 - Caridade do Piaul-Pi. 
VALOR TOTAL: R$ 398.765,39 (trezentos e noventa e orlo mil setecentos e 
sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos). 
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Municipio/FPMdCMS)tSSfíransferência 
Especial/Emenda Parlamentar/Outros. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 04 de fevereiro de 2020. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31122020, a partir da assinatura do contrato. 

Antoniel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°01112020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n°009/2020 

OBJETO:CONTRATAÇÁO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A 
IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR NA REDE DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ - RI, ESTIMATIVA PARA 2020 

CONTRATANTE. Prefeitura Municipal de Ca-idade do Piauí-PI. 
CONTRATADA: JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI - ME 
(MV CONSULTORIA) 
INSCRITACNJP!MF:sob n133.790.234/0001 -39. 
ENDEREÇO: Rua Egidio Lopes de Oliveira, n° 13, Centro, CEP: 64 590-000, 
Caridade do Piaui-RI. 
VALOR TOTAL R$ 60.640,00 (sessenta mil seiscentos e quarenta reais). 
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Munrciplo/FP W)CMS/FMAS/FM E/Outros. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de março de 2020. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2020, a partir da assinatura do contrato. 

Antoniel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 

Estado do Piaui 

Prefeitura MuniciJ de Caridade do Piauí 
Rua Jose Aunõmo Lopcu. if 127- Ceuno. Candadc do Piaui. 

Fo'Fan (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000 

CNPJ: eI.612379m001-28 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 01212020 

PREGÃO PRESENCIAL N°007/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n°01212020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA 
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ-PI, ESTIMATIVA PARA 
2020 

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí-PI,  
CONTRATADA ALEXMAR DOS REIS ARAÚJO - ME (MERCADINHO REIS) 
INSCRITACNJP/MF:sob n° 11.121,56510001.43, lnsc. Est.: o° 19.471.115-3. 
ENDEREÇO. Rua do Mercado, n° 33, Bairro Centro, Caridade do Piaui - P1, CEP 
64590-000. 
VALOR TOTAL. R$ 625.488,35 (seiscentos e vinte e cinco mil quatrocentos e 
oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). 
FONTE 	DE 	RECURSOS 	Orçamento 	Geral 	do 
MunicipioIFPMJICMS/PNAE/FEB/Outros. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de MARÇO de 2020 
PRAZO DE VIGENCIA até 31 de dezembro de 2020, a partir da assinatura do 
contrato 

Antoníel de Sousa Silva 
Prefeito Municipal 

Diário Oficial dos Municípios 
A prova documental dos atos municipais 

1  IR " 
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ESTADO DO PIAIi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÜBAS DO PIAUI 

coMissÃo PERMANENT1OEucnAÇÕ€s 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBA$ DO PIAUI 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCrTAÇÓES 	4Ahvt 

  

EXTVITO DE ADI11YO 

WUIC1k Ad,(Mo rim o i maI ao COoto re 0201 XZLO3 PMCP. ceetodc enme c MUNICIPICI 
DE CARAUBAS DO PIAUICPI} e o(a) Sr.IoI  A,ÁVIA EAROUNA AGUIAR ALVES. 
CONTRATANTE: MtR&O DE CARAIBAS DO PIAUI(P). 
CONTRATADO: uLÁ ViA KAROUNA AGUAR ALVES. 
CPF DO COH1lATADO- 05I&23 
OIJETO O p'esente Aditivo tem come ~to o aumento rio ~ mers*i cio etente contato 
pom R$ 4300 IJM ml e guaento e doca re, tendo em vista  oumeno do voIor do e*slo 
moriodon ro ano ØeZ).. 	. .-. P 9l9ejonerode202O. 
DATA DA AUINATULA ÇJ3K.QI2OXI. 

ESTADO DO PIAUI 
PRgEmJMIMcPALDECARAUBAS 00 PIAUI 

OI$IIPMAIBITEDE UTAÇÕES 

EXIATODI ADITIVO 

WRNCI& Adilvo ,f OI2O ao Co$o if 02.Ol.0S - PMCP. ceetiiodo ente o MUM1C 
DE CARAÚUS DO PIAUI(PI) e o(a) S4O) CEtANE DE CARVALHO ALMIRANTE. 
CONTRATANTE-. MUNICIO DE CARAUSAS DO PIAUTfPIJ. 
CONTRATADO: DELANE DE CARVALHO AlMIRANTE, 
CM DO CONTRATADO: 067.735.70511. 
OLVOr, O pre~ Adttfo tem come ~to o aumento rio vc* mentci 00 ~te co*to 
pcia Rj I045.CO furn M1  q~to e (j'ICo rej, tendo em viva o arientc co wcicr do s0ki10 

onocnnoonocio 	 - --  ora ri* 9I9,de 30 de janeiro de4)2íi 
DATA DA ASSINATUIA 03 

CORNO DE SABEI 

ESTADO DO PIAUI 
PREIEITURA MUNICIPAL DE CARAÜBAS DO PIAUI 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇC>ES 

EXTRATO DE ADITIVO 

wuci A1vo n O' 020 ao Cdmroto n 02.01.2020j07 - PMCP. celebrado entre o MUNdPIO 
0€ CARAÚBAS DO PAUI(PI) e ooj Sr.oJ IJVIANE MARIA DO PA5ClM8TO MACHADO. 
COIIT1ATAIIIRI uuiodiO 0€ CARAUBAS CO PIAUI(PI). 
CONTRATADO: UVIANE MAN DO NASCIMENTO MÁCHACOO, 
CPP DO CONTRATAM. 05OS'65I3-36. 
OSJETO O p-eoen$e AdTto tem CO,e obeto o DI,rento rio vdos nento do presente cCfBi,to 
paro R$ 1 A4$LO (m ml e qu~to e casco rede). tendo em vitIo o aumenTo do ~ 00 sIo 
mé-WnonacionaInoiode 	... 	.Medoo PTo.leóio '9I9,de3)dea,eia0eZ. 
DATA DA ASIRMAflk03/0V2a 

CORUIODESANI A 

EXTRATO DE ADITIVO 

WfIENCtk AdITto 'foi r= ao Contraio 'f 0201 .2OZ9 PMCP. celea000 entre o WdC1PIO 
DE CARAÚBAS 00 PIAUI(Pt e atol SroJ TERESA MARIA 4JNFS 0* COSTA. 
CO$I1LATANTI MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PuI(Pij. 
CONTRATADO: ItRRSA MARIA NUNES DA COSTA, 
CPF DO CONTRATADO: COP.835.6n 95. 
OSiETO: O presente Alluo tem corre obieto o uumen'o no vckx M~ do presente conEalo 
poro R$ 1 £43,03 (um ml e qucsmnto e cuco reo), te'aa em vta o aur'enlo do vabr do tda'o 
rrà*uo rsckird rio ano de 2M omtcese Merikiu Prssiub rf 919, de a de (s.io de 20. 
DATA DA ASSI4ATU*A. 03102/2020. / " 

Ão 00(040 DE BAHIA 
PreE4o ~Pal  

ESTADO 00 PIAUI 
PNOWNM NIUNJICIPAI flC rnoaI,anc nt'S PLAUí 

COM~ RMANEWTtD€UCITAÇÔES 

EXTRATO DE ADITIVO 

EEPEEtNCIA A0IS rf 0I00) ao Ccnticto te 02.01.2020.13 - PMCP. ceetnodo entre oMUlCiPQ 
DC CARAJIAS DO PIAUI(PI( co(a) Sr.ja) ANTONIA JAQUEIJ4F ALMEIDA LEAL 
CONTIATAJETI: MIJ4ICIPIO DE CARAUSAS DO PIAUIIPII. 
CONTRATADO: ANTONIA JAQUEUNE ALME(DA LEAL 
CPF DO CONTRATAM 0S2,O?6.843-4S 
01JB0 O presente Aditivo tens come oCgeto o ovnento so v~ ~ do presente controlo 
pa RS 1A45,03 (um mie qucnnto e cInco rei). lendo em veto o a~to do vaio,  do ário  
,nB*no nocion rio ano 

 
, 2M contoapw,,Medoa Provteato n• 919. d# 320. )oreo de 2020. 

DATA DA ASSINMUIA Ct3/22/20 

Prdeitiir& MunicaI de Caridade Do Piasi 
Rw Jose An*Or,ol s, ii' 127 -Criasse, CafliMIcdoPlau 

CNTF (11,612-"5M01-28 - CEP 6455*1401 
Foi c'Fas (59) 3464-IX*11 

DESIGNACÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

Designo. nos termos do art. 40, inasos VII e VIII da Lei riu 

13303 de 30 de junho da 2018. Disposições de Caráter Geral aotxe Licitações e 

Contratos, o Sr FRANCISCO TEIXEIRA DE CARVALHO, portador de CPF nu 

425870258-77 e RG n° 3.825.351 SSP!PI. para acompanhar e fiscalizar a 

execução de contratos da Administração Pública, com a Podaria n0  014 da 

JANEIRO de 2020, lavrando-se o seguinte termo de Compromisso. 

Publique-se 

cumpra-se, 

Caridade do Piauí - P1, 03 de fevereiro de 2020. 

Anton( ' Iva 

PREFEITURA MUNICIPAL 

\ 

Diário Oficial dos Municípios 
A prova documental dos atos municipais 


