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CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 010/2021 

Processa Administrativa n° 006/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 003/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
- 

PRESTAÇAO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 

ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO NA 

ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS 

SETORES TRIBUTÁRIOS E DE PESSOAL NO 

MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ-PI, 

ESTIMATIVA PARA 2021, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARIDADE DO 

PIAUÍ - P1 E A H. IGLESIAS APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA - ME (C.I. 

INFORMÁTICA), NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ - P1, inscrito no CNJP/MF 

sob o CNPJ no 01.612.575/0001-28, situada na Rua José Antônio Lopes, 127, Centro, 

CEP: 64.590-000, Caridade do Piauí - P1, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Antoniel de Sousa Silva, CPF n° 660.966.773-04. 

CONTRATADA: H. IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (C.I. 

INFORMÁTICA), empresa inscrita no CNJP/MF sob o n° 11.346.134/0001-85, com 
sede na Av. José dos Santos e Silva, 1471, Sala 203, Ed. Gramado, Centro, CEP: 

64.001-300, Teresina - P1, Tel.: (86) 3221-4376, E-mail: hic1963@hotmail.com,  neste 

ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. Henrique Iglesias Cabral, 

portador do CPF sob n°413.837.100-15 e RG n°8030174811 SJSP/RS. 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o 

presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

E-mail.:  pcaridadødopiayjrníi.com  -  cplçriadedopiuiqrnut.com  
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ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO NA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

DOS SETORES TRIBUTÁRIOS E DE PESSOAL NO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO 

PIAUÍ-PI, estimativa para 2021,  conforme a Dispensa de Licitação no 003/2021, 

regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO NA 

ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES TRIBUTÁRIOS E DE PESSOAL 

NO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ-PI, ESTIMATIVA PARA 2021, conforme 

especificações e quantidades constantes do Dispensa de Licitação n° 003/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA  -  DA LICITAÇÃO 

A Prestação dos Serviços ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o 

disposto no Capítulo II da Lei n.° 8.666/93, Art. 24, li, da mesma lei, sob a 

modalidade Dispensa de Licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a 

Dispensa de Licitação n° 003/2021, bem como à proposta firmada pela 

CONTRATADA. Esses documentos constam do Procedimento Licitatório acima 

descrito e são partes integrantes e complementares deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

- emitir a ordem de prestação dos serviços dos itens objeto de contrato, 

assinada pela autoridade competente; 

E-mail.:  	 -  cpdedopiauirnaiIcom  
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II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com a prestação dos 

serviços e os termos estabelecidos neste Contrato; 

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor 

DISPN  
PRCSSO ADM N°   UTX 	i-z'f 1  

__ 	 Stj 
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADAN  ___ 

A CONTRATADA obriga-se a: 

- executar o presente contrato em estrita consonância com os seus 

dispositivos, com o presente processo e com a sua proposta; 

II - iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 03 (dois) dias 

úteis, de acordo com o estabelecido na ordem de prestação dos serviços; 

III - fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as 

especificações constantes do Processo Licitatório, Dispensa de Licitação n° 003/2021. 

IV - substituir, às suas expensas e de forma imediata, os itens fornecidos 

em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal; 

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento 

pelo CONTRATANTE; 

VI - 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, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em 

situação trabalhista e securitária regulares; 

VIII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca 

do objeto deste contrato; 

Administrativo Financeiro; 

UBRI 
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CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

No ato do término da prestação dos serviços, será emitida nota fiscal dos serviços 

prestados conforme consta no objeto deste instrumento contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará até 31 de dezembro de 2021, a partir de sua assinatura, ou 

ao término da prestação dos serviços, prevalecendo o que ocorrer primeiro, 

podendo, ainda, ser aditivado, nos termos da Lei n° 8.666/93, por interesse público, 

ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do 

Orçamento Geral do Município/FPM/ICMS/ISS/Outros. Elemento Despesa: 33.90.39 - 

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o prestação dos serviços 

deste contrato, o valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), conforme os 

preços constantes na proposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a 

manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o 

mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o 

ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será 

solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de 

prestação dos serviços e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao 

fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preç 

relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenha 

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. 

• CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados mediante transferências entre contas bancárias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 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 é, da apresentação da cobrança à data do efetivo 

pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 

enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Setor Administrativo Financeiro 

da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA 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.° 8.666/93. 

E-mail.:  pmcaridadediauqmail.corn  -  cplcaridadedopiauiqmail .com 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATAN 

observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do 

contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão. 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos 

dispostos no art. 78 da Lei n.° 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 às consequências contratuais e legais, reconhecidos os 

direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.° 8.666/93, cabem os 

recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no 

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o 

que dispõe a Lei n° 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. 

E-mail.:  pmcaridadedopiauiqmaiI,com  -  cplcaridadedopiaukqmail .com 
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CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Simões - P1, Estado do Piauí, 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. 

Caridade do Piauí (131), 14 de janeiro de 2021. 

- Prefeito Municipal 	 -U 2  

MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI - P1 	 \ 	 7 
(-o 

CONTRATANTE 
/f c y1 

H. IGLESIAS APOIO ADM'NISTRATIVO LTDA - ME 	%J1 L 
o 

CNPJ/MF n° 11.346.134/0001-85 	 114I  'ç 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

3~̂ 10 de 
CPF:  oj .q2.5 

G~L 	~ i,  Nrã E--A 
3- 00 	CPF: 	  

E-mail.  pmcaiidadedooiaui&qmail,com  -  cølcaridadedopiauiQmaiI com 
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EXTRATO DE CONTRATO n° 010/2021. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2021. 

Modalidade: Dispensa de Licitação. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO NA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS 

SETORES TRIBUTÁRIOS E DE PESSOAL NO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ-PI. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí-PI. 

CONTRATADO: H. IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (C.I. INFORMÁTICA). 

CNJP/MF sob o no 11.346.134/0001-85. 

ENDEREÇO: Av. José dos Santos e Silva, 1471, Sala 203, Ed. Gramado, Centro, CEP: 

64.001-300, Teresina - P1, Tel.: (86) 3221-4376, E-mail: hic1963@hotmail.com.  

VALOR TOTAL: R$ 1 3.200,00 (treze mil e duzentos reais), a ser pago mensalmente no 

valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município/FPM/ICMS/ISS/Outros. 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de janeiro de 2021. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, contados a partir da assinatura do 

contrato. 

/  Antoniel de Sousa Silva 

Prefeito Municipal 
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ESCOLAS PARTICULARES 
RETOMAM AULAS 

As aulas de colégios particulares no Piauí 
foram retomadas na segunda-feira (18). O en-
sino será hisrido, parte dos estudantes terão 

aulas de forma remota e outra parte presen-
cial. A volta às aulas será escalonada. 

2 NA de provou ocorre no domingo (24) 
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JORNALMELO 1-9 ÉPO  

Ações do Pré- 	- 
Enem Seduc con-
tinuam ao longo 
desta semana 
para preparar 
os estudantes 

Pai e filha realizam o 
sonho de fazer o Enem 

Apesar da pandemia do 
coronavirus o núrners de 
Inscritos do Piaui no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Errem) subiu de 122.338 
para 133.293. Destes, 
70.050 compareceram, fa-
zerdo coro que o Estado 
eiperasse a média nacional 
na taxa de presença. Se-
gcatlo dados do frrert dos 
5,7 milhões de Inscritos no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Errem), 2.843.352 
não compareceram às ixc-

vax lan recorde 53,5% de 
abstenção desde que o e-
xarne passou a ser usado 
conto preta de entrada pa-
ra as universidades. 

Para o Secretário de 
Estado da Educação, Ellen 
Gera. 2020 foi um ano atí-
pico para a Educação bra-
sileira e os números refle-
temo momento vivido em 
todo o mundo. &Várias fa-
tores contribuíram para 
gerar essa grande quanti- 

dade de faltosos oro todo 
o Brasil A Pralernosa troa' 
se muitas rtxrrOzaO o, a-
1dm do adiamento da pro-
vat,entrnts adida o impas-
se se o Enetn aconteceria 
na data prevista' explica. 

O gor disse ainda 

que O medo da contami-
nação foi coAto falta' que 
fez com que  nadtns não 
cornpatem aos locais 
de proea..`Apesar do Inep 
ter garartrdo que todOs os 
protocolos santártos se-
riam coam~ muitos 
estudantes moram com 
pessoas do gno de risco 
ou posixrem algunsa co  

morbidade. Acredito que o 
aumento dos casos fez 
com que escoo pessoas fi-
cassem com mudo de sair 
do isolamento para fazer o 
Exame',afirmou. 

Eflen Gera destacou o 
empenha do Governa cio 
Estado para preparar os 
estudantes da rede públi-
ca e garantir sua partici-
pação no trem,"Mesmo 

com a pandemia, o Pré-
Errem Seduc manteve suas 
atividades e ampliou o nú-
mero de revisões, conse-
guindo atender de forme  

remota os estudantes. A-
tém disso, garantimos 
transporte para mais de 8 
mil estudantes de Teresi-
na e dos municípios onde 
não temos aplicação das 
provas destacou. 

As ações do PIA-Errem 
Nodoc continuam ao longo 
desta semana para prepa-
rar os estudantes para o 
segundo dia de prova. Na 

quinta-feira (211 a partir 
das 20h,a Seduc realizará 
o segundo Corujão da vi-
tória, fechando o processo 
de revisão dos conteúdos, 

Cursar uma universida-
de do sonho de todo estu-
dante, não importa a clas-
se social ou a Idade, Hoje, 
o acesso ao ensino supe-
rior em universidades, 
centos universitários ou 
faculdades se dá, em nua 
maioria, através do Exame 
Nacional de Ensino Médio 
(trem). No Piaui, o supe-
rintendente da EIA, José 
Barros -Sobrinho, informa 
que aproximadamente 
200 alunos da Educação 
de Jovens e Adultos (EIA) 
ignoraram as dificulda-
des e focaram no Errem, 

realizado no último do-
mingo, 17 Uma demons-
tração de força de vonta-
de de fazer o sonho sor-
rir. Uma pessoa que so-
nha assim tão alto A dig-
na de nossa admiração' 
fala o professor. 

A emoção de fazer o 
Enem com nrlrdra filtra foi 
multo gratificante e legal. 
'obu lesar essa lembrança  

por toda a vida", declara o 
agente de portaria Wilson 
Gonzaga Santos Junior, 47 
erros, e pai da estudante 
Maria Clara Oliveira Bar-
bosa, 18 erros, Para quem 
teve que trabalhar aos 11 
anos de idade para ter o 
que comer e vestir, fazer o 
Errem é um sonho realiza-
do. furei os estudos no 

fundamental, voltei agora 
para concluir e hoje fazer 

o Errem é uma vitória", 
confessa Wilson que pen-
sa em seguir a carreira de 

psicó)ogo.O Enem vai me 
ajudar a ser um profissio-
nal dessa área e ter uma 
vida melhor' diz. 

Após 35 anos afasta-
dos da escola, Wilson de-
cidiu retomar aos estudos 
para tentar uma vaga no 
ensino superior, realizar 
concursos e lutar por um 
futuro melhor. Pai e filha 
estudam no CEIA Maria 
Rodrigues <lan Mercedes, 
Localizada oem Teresina, 

ENEM 
133.293 piauienses estavam inscritos no Enem. Destes, 70.050 com-
pareceram, fazendo com que o Estado superasse a média nacional 

Piauí fica acima da média 
nacional em presença 
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MSIAaIA E WONEMAALA estiverem ara GMNC poro recebera prémio 

ASSINE O JORNAL MN ONLINE AQUI 
cfoírarnu:. 

SORTEIOS  li RI  10.000  E RI 500  NA  REDE  MEIO 190005. 

o cxc xv .5 aos Ão v *3'2O2. 

o—,— 

'o 	35O5 00 	30 	 003,c0*00o 03 

003,0 03, RECURSO. 0,0.3,E#.0 	O, M,,SOe0005s.O.3,,. 

JOBNALMDONORTE4EBES!NA (PI),TEZÇA.flIRA, 19 dejrrneirode 2021 

Companhia 
0
0d 

 o  sabor 

CHEESECAKE DE MORANGO 
INGREDIENTES - PARAAM.NSSk 
'4 embalagens de Biscoito Wafer Morango 

3 colheres de sopa de Margarina 

INGREDIENTES - PARA O CREME DE QUEIIO 
-4503 de cream cheese 
-5 xicaras de chantilly 
-4 colheres de sumo de limão 
-15 colheres de sopa de açúcar 
-2 colheres de sopa de extrato de baunilha 
-4 colheres de sopa de gelatina em pó sem sabor 
incolor 
-8 colheres de sopa de água quente 

INGREDIENTES - PARA A COBERTURA DE GELATINA 
-2 pacotes de gelatina sabor morango 
- 55 

 
xícara de água quente 

-55 xícara de água fria 
-1 caixa de morangos cortados ao meio 
- Morangos inteiros para decorar 

MODO DE PREPARO - PREPARE A MASSA. 
- Bata os biscoitos wafer sabor morango no liquidif i-
cador. Despeje em urna tigela e acrescente a marga-
rina. formando uma massinha. 
- Forre uma forma de fundo removr'nel de 25 cm. Leve 
ao forno preaquecido a 200 et  por 10 minutos. 
- Retire e espere esfriar. 

PREPARE O CREME DE QUEIJO:  
- Na batedeira, bata o cream cfieese coro o açúcar, o 
sumo de limão e a baunilha. 
- Hidrate a gelatina incolor com a água quente e mis-
ture ao creme de queijo. 
- Envolva no creme de queijo o chantilly 
- Coloque sobrea massa, cubra com papel filme e 
leve para geladeira por 2 horas. 

PARA COBERTURA DE GELATINA 
- Despeje em uma tigela a gelatina de morango e 
unte com água quente. Misture até diluir a gelatina 

toda.Micinne a água fria e misture bem. 
- Coloque sobre o creme de queijo, cubra com papel 
filme e leve a geladeira por 3 horas, 
- Decore com morangos cortados ao meio nas laterais 

e morangos inteiros no meia Sirva 
(Fonte: Vitarelia) 

TOAST DE ABACATE 
INGREDIENTES: 
-1 xícara de aoacate amassado 
-1 colher de sopa de suco de limão 

-1 fio de azeite 
- Sal 
-1 fatia de pão 
-Tomatinhos para decorar 

MODO DE PREPARCI 
Misto-e o abacate, o limão, o azeite e acerte o saL 
Npaeça o pão, coloque um pouco do abacate por 
cima, decore currr ts,rranirrisns e pivrearta du reino. 

85r chef Natália LsptIo 

i*icaruurr [rei 
O éonine Ganhe, plata-

forma de assinatura digi-
tal do Jornal Meio Norte, 
realizou mais um sorteio 
de R$ 10,000,00 durante 
o programa Ronda Nacio-
nal, no iníc'n da tarde des-
ta segunda-feira (18/01), 
encerrando a 9 edição 
dos prémios, que já ultra-
passou R$ 500 mil 

Nayna Alves da Silva 
foi a1131  pessoa sortea-
da, através dos números 
da surte 18 10 83. Ela vai 
receber o prémio na rede 
do Grupo Meio Norte de 
Comunicação onde o pa-
garnento será feito através 
de depósito em Conta 
Poupança, com carência 
de 30 dias para saque. 

Na manhã de ontem, 
duas ganhadoras do Assi-
ne Ganhe estiveram na 
sede do Grupo Meio Nor-
te de Comunicação 
)GMNC) para receber seus 
pritrrrios de 3$ 500. Ivone 
Maria Rodrigues de Sou-
na, que trabalha com ser-
viços gerais, foi a 110 
premiada, através dos nú-
mnerss da sorte 0106 79. 
Ela fez apenas urna assi-
natura em orna banca no 
Lourival Parente, na zona 
Sul de Teresina. te moça 
me ligou e disse que eu 
tinha sido sorteada, e até 
aí não acreditei, mas deu 
tudo certo. Veio em uma 

"Veio em uma 
boa hora. Já as-
sinei novamente 
para as próxi-
mas semanas" 

Fazer a assinatura do 
Jornal Meio Norte  Oniine 
ficou ainda melhor. Assi- 
nando, você pode ganhar 

PRÊMIO  Nana Alves da Silva foi sorteada durante o progra-
ma Ronda Nacional, no início da tarde desta segun-
do-feira (18/01), encerrando a 90  edição dos prêmios 

113° sorteada ganha 
R$ 10 mil no Assine Ganhe 

boa hora, lá assinei nova-
mente para as próximas 
semarras' disse, 

A estudante Ariana da 
Silva Sousa, de 21 anos, 
também recebeu seu pré- 
mio. Ela foi a 	nor- 
teada, através dos núme-
ros 52 42 18. 

Na última sexta-feira, 
15 de janeiro, foi realiza-
do mais um sorteio de 
R$ 500, durante o pro-
grama MN 40 O 112 
contemplado com o sor-
teio foi Ana Beatniz,atra-
vés dos números da nor- 

te 64 80 79. Ela deverá Norte de Comuelcação 
vir à Sede do Grupo Meio receber seu prémio. 

648079 

ANA BEATRIZ foi o 
112 sorteada no 
Assine Ganhe 

GIL- 

muitos prémios. 
São dois sorteios diá 

rios de RI 500 e no dia 
18 de Janeiro você coo 

curte a RI 10.000. As as-
sinaturas podem ser fei-
tas através do site 
www.assineganhe.com  
ou com um dos revende-
dores mais próximos. 

Os sorteios dos ES 
500 acontecem nos pro-
gramas da Rede Meio Nor-
te: Bom Dia Meio Norte e 
no MN 40 Graus. O sorteio 
dou 11$ 10.000 acontecem 
ás segundas-feiras no pro-
grama Ronda Nacional 
Quanto mais cedo você fi-
zer a sua assinatura, mais 
chances você tem de ga- 

nhar. Cada assinatura cus-
ta apenas RI S. 

Para ler o regulamento 
completo acosse wsno.as-
sineganhe.com. A platafor-
ma de distribuição de pré-
miose venda de assinatu-
ras está devidamente 
autorizada pela SECAP/ME 
sob número 06.011123 / 
2020, em conformidade 
cornos ditamos da Lei Fe-
deral 5.768/71, regula-
mentada pelo Decreto 
70.951/72 e pela Portaria 
n' 04112008 do Ministé-
rio da Economia. 

Participe e concorra a prêmios 
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Pnfcitura Municiiaj de Caridade Do Piaui  
Rua Jure Artàmc Lapas. n 27 Centra. Canduda do Piaui 

r.e,'I's (*9) 5*64.0125 
crri 61590.000 

(isP) OI,Z5O(u.2* 

EXTRATO DE CONTRATO na 010/2021. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N 003/2021. 

Molidade: Dispensa de Licitaçio. 

OBJETO CONTRATAÇÃO CE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO NA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS 

SETORES TRIIUFÂRiOS E DE PESSOAL NO MUN)CiP 0€ CARIDADE DO PIAU(-PI 

CONTRATANTE: Prefeitura Municpal de Caridade dc Pia,aPl. 

CONTRATADO:. H. (GIEStAS APOIO ADMINISTRATiVO LTDA — ME (C.. IPJEORMÁTICA) 

CNP,MF sob o na  11.346,134/000145. 

ENDEREÇO Ar Jose dos Santos e S4va. 1471, Sala 203, Ed, Gramado. Centro, CEP: 

64.001-300. Teresina - P1, TeU (861 32214376, E mau nK1937hotmaÍLc2m. 

OR TOTAL R$ 13200,00 treze mil e duzentos reais), a ser pago mensalmente no 

'-'. ala- de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) 

FONTE DE RECURSOS; Orçamento Geral d MunicpioPM/íCMS/ISSiOutms. 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14 cc janeiro  de  2021. 

PRAZO DE VIGtNCIA ate 3' de dezembro de 2021, contados a partir da assinatura do 

Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Nua J,",a Aiarua Lapas, ar 127 - Ceiauo, Candadr tU 

('iS) OI,612,9'SétIlIOt.2a.Cltp 61950-0101 

FaiatEas, (100 3404-49)01 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N  003/2021 
PROCESSE) DE JNEXIGIBIL(DÀDE DE LICITAÇÃO !'l 103/2021. 

 DE RATIFICAÇÃO 

0  Seu'etarto uia dmun,slra,3o do Municipio de ('aridade do Piaui ' P1, no uso de aias 
aliihuiç/res legais, e de acordo com o que determina o Artigo 20 da lei Federal a' 8 (,60t91, 
com suas alterações posteriores e, considerando o que consta do presente Processo 
Administrativo de INEXIGE8ILIDADE DE LICITAÇÃO n4  OCi3"2021. com  fundamento no 
mi. 25, li, c'c Ari 13 da Lei n° 8.666'93 e nos documentos acostados aos autos, RATIFICtX   a 
dt'claraçio de hncxigibilrdatfe de Licitação para anntrataçdo de s 

 na 	

erviços, protission*is 
advocatidos do ettcritono WAI 1)1-MAR I'ER\ANl)EÍS S(WIH)AUE DE ADVOGADOS, 
registrado 	OARPI sob o n 18r2011 e inscrito no CNI'J 13 290 7 155)001.78. com  
endereço na Rua Govensador Tibédo Nunes, 260, ilhotas, Teresina-Pi. CEP 64001.610, pelo 
ralar global de R$ 72.000.00 (acicata e dois md reais), determinando que se proceda a 
devida publicação da ratificação da inexibilidade 

(.andade do Piaui - P1, IS dejanerris de 2(2) 

Jailson de Oliveira Silva 
Secretario Municipal de 'tdununistraçio 

F'nssl pnsarsb,Jcik'ptwiniataon' .ç'E..snia'rk'pi,ia,rtris,iil ,i'ii 

Antonisi de Sousa Silva 

Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de ('andaste Do Pt*ui 

Riu, h,s A,aõeati Lopal, é' 127- ('cima, Cardada tU Piaui 
1. 'iS). 0I.612,5'5J0EUt.2* ' CEP 449504Iu 

Foac!Ear (*9) 1464.41001 

Estado do Piauí 
Prefeitura MunidpeJ d&Çpaj44ç.,ç  Iiaiui 
Ruu Jne Antena, Lotes, n 127 Lonas,, Canda4e di, Piau 

ForFua (*9) 3464.0125 
CEP 64950.000 

('NPJ 01.1512.57513001-211 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE liCITAÇÃO N 003/2021 - PMC/PI 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORAMENTO Ç APOIO TÉCNICO NA ESTRUTURAÇÃO E ORGAeZA(ÁO DOS 

SETORES TRIBUTÁRIOS E DE PESSOAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI.P1. 

$SSuN'rot Ratificação e celebração de contrato 

OAT& 14 de )anelro de 2021. 

O p'ocedrrento de dispensa de .iCISÇAO de que trata este p'ocesso, objetarou a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO 

APOIO TÉCNICO NA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÂO DOS SETORES TRIBUTÁRIOS E DE 

PESSOAL NO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAU'-PI. Foi em toda a sua titaç3o 

atendida J ieqslaç3o pertinente, consoante o Parecer da Comissão Permanente de 

Lritaç6o 

Deste modo, satisfazendo A lei e ao mérito. RATIFICO o retendo procedonnto, 

,os termos do perecer da CPI e determino a contratação da empresa H. IGLESIAS 

APOIO ADMINISTRATIVO LEOA - ME (C.I. INFORMÁTICA), empresa inscrita no 

CNJP/MF sob o n° 11.346.13.4/0001-85, no ralar de R$ 13.200,00 (treze mil e 

duzentos reais), para contratação supramencionada. 

PuDique-se.  

 DE CONTRATO 

Reter2nçia: INIiXIGII3ILIDAI)li DE LJCI1 AÇÃO n°003/2021 
ESI4X'IE: EXTRATO DE CONTRATO fiterado entre ciMUNICIPIC) DE CARIDADE DO 
PIAUI - P1, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
e WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, re9islrado na OALS/PI sob 
o n 18)2011 e unso'itc, no (NPJ 1.1 29071513100l-78. com  endereço na Ra (ios'ernadsw 
Tihrit, Nunes, 260, Ilhotas, Teresina-PI. (:tiP 64 001-610 
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS DA 
CONTRATADA, NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONTRATANTE, paia o 
acompanhamento do chefe do Poder Executivo em todos os seus assun',os com reflexo 
jundico. a serem realizados fora do Municipio de Caridade do Piaui. Auxilio técnico-iutidtco 
6s Secretarias Municipais na realizaçlo)produçAo de seus atos e documentos, dentro e fora do 
Municipio de Caridade do Pista, bem conto au,salio na c1aborçAo dos relatados e pareceres, 
unentaçio e rcaliiaçao de pareceres juridicus nos processos administrativos relacionados aos 
servidores pubIico efetivos do munic'ipto, assuntos tributarios e demais pedidos kaunuiados a 
dmunistraç3o, com esceçlci dos ligados ás, licitações as estratégias e elaboraçAn de peças 

plocestuais na defesa dos interesses do munk&pio nos processos de pioneira iitstáaicia, 
federais e trabalhistas, ciii Picos « VI, aduzis, trabalhistas e fedcntis ciii todas as datntsis 
unstáncias e 'I'ribunis 

FUNDAMENTO LEGAL: Ao. 25. 0, c)c Ad 13 da Lei if 3666'P3 e suas slteraçôcs 
postetiores. 
DATA DA ASSINA 11 IRA: IS de Janeiro de 2021 
VIGÊNCIA: 12 (dom) meses 
SIGNATÁRIOS: Pelo contratante Municipio de Caridade do Piau'u - P1. Se Antoetiel de 
Sonsa Silva, Secretario Municipal de Admunisiraçáci Pela Contra1da WALDEMAR 
FERNANDES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. reutistrada na OAWI'l sob o ii' 182011 e 
inscrito no CNPJ 11 290715~78 -78 Waldemar Martinho Carvalho de Meneses Ferisandes. 
sócio-administrador. 

('aridade do Piau - 111 1 de Janeiro 2021 

TERMO 

EXTRATO 
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