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PROCESSO n° 055/2020 
DISPENSA n° 020/2020 

CONTRATO n° 055/2020 

O MUNICIPIO DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ - P1, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede e foro na cidade de Caldeirão Grande do Piauí, 
situada à Rua Abílio Araújo Rocha, n° 26, CNPJ (MF) N° 41.522.293/0001-54 neste 
ato representada por seu Prefeito Municipal, João Vianney de Sousa Alencar, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante chamado abreviadamente 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA BARRETO 
LTDA - EPP, com sede e foro na cidade de Fronteiras, Estado do Piauí, 
estabelecida na Av. Jose Aquiles de Sousa, n° 764, Centro, CEP 64.690-000, inscrita 
no CNPJ (MF) sob o n° 07.561.615/0001-36, doravante chamada abreviadamente 
CONTRATADA, tendo em vista a homologação, pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ - P1, da Dispensa n° 
020/2020, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n° 055/2020 e 
o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte 
integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade 
com as normas da Lei n° 8.666, de 21/06/93, com as alterações nela introduzidas 
até a presente data, as quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e 
acordado celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratação pelo fixado nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa para prestação de 
serviços de pavimentação da Rua Francisco Matos localizada no Município de 
Caldeirão Grande do Piauí - P1. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Integram e complementam o presente Contrato, independentemente de transcrição 
o processo licitatório n° 055/2020, Procedimento n° 020/2020, sob a modalidade 
Dispensa e a proposta da Contratada. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
Todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta de 
recursos existentes FPM / ICMS / RECURSOS PROPRIOS. 

CLÁUSULA QUARTA: 
A CONTRATADA, se obrigará a prestar o serviço de acordo com sua proposta, de 
forma a atender as exigências da CONTRATANTE. 
§ 

10 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como 
tributos de qualquer espécie e demais despesas que incidam ou venham a incidir 
sobre o fornecimento objeto deste contrato; 
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§ 2° - Solicitar, por escrito à CONTRATANTE, mediante prévia justificativa, 
eventuais prorrogações do prazo contratual; 

CLÁUSULA QUINTA: 
A CONTRATADA é responsável por todos os encargos sociais, trabalhistas e 
sindicais decorrentes do pessoal que empregar, bem como os outros relacionados ao 
fornecimento que contratar, inclusive perante terceiros, a quem responderá 
diretamente. 

CLÁUSULA SEXTA: 
A CONTRATADA será a responsável pela condução de todos os trabalhos 
mencionados neste Contrato e na Proposta, cabendo-lhe manter os entendimentos 
necessários com a CONTRATANTE, no decorrer do fornecimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
O valor contratado é de R$ 56,276,76 (cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e seis 
reais e setenta e seis centavos), que será pago mediante prestação dos serviços, além 
do encaminhamento da nota fiscal e recibos para a tesouraria da Prefeitura Municipal 
de Caldeirão Grande do Piauí - P1 e poderá ser realizado em até trinta dias após o 
protocolo. 

CLÁUSULA OITAVA: 
A critério exclusivo da CONTRATANTE ou por mútuo acordo, o presente 
Contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, no todo ou em parte, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, cabendo à 
CONTRATADA, receber o que lhe for devido até a data da rescisão ou, ainda, se a 

. 	CONTRATADA: 
a) Deixar de cumprir os prazos estipulados no Edital; 
b) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem a prévia 
autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA: 
A CONTRATANTE estabelecerá multa a CONTRATADA, no seguinte caso: 
a) De 2% (dois por cento) do valor global da contratação por dia de atraso no 
fornecimento. 
Parágrafo único: A multa será dispensada no caso de ocorrência de circunstância 
prevista em lei ou força maior que impeça o fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
No decorrer do prazo contratual não serão levados em consideração comunicações 
verbais. Todas as comunicações que envolvam a execução deste contrato, de cada 
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parte à outra, serão consideradas como suficientes se feitas por escrito e entregues 
sob protocolo ou qualquer outro meio que comprove o recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
O presente contrato vigorará até 31 de dezembro, contados da homologação do 
presente processo licitatório, podendo ser renovado por igual período, de forma 
automática, diante da omissão das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
As partes elegem de pleno e comum acordo, o foro da cidade de Marcolândia - P1, 
para dirimir dúvidas ou resolver questões oriundas do presente contrato, desde que 
não seja possível resolvê-las prévia e amigavelmente. 
E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o 
presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

Caldeirão Grande do Piauí (P1), 23 de dezembro de 2020. 

TESTEMUNHAS: 
Nome: 
CPF: 	 1 

Nome: :I, tO  coe  
CPF:  ç23't  9( - o 	-.- e   
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PROCESSO IP: 054/2020 
DISPENSA ir: 019/2020 

João Vianney de Sousa Alencar 
Prefeito Municipal 
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DE COIt1rrÂTO 

CONTRATO f1 054/2020 
ESC 	: 054/2020 

DISPENSA W. 019/2020 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEARÃO GRANDE 
DO PIAIJt - P11. 
CON'flRATA.DC DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DI! M(.AMLNIOS 
I:IDA, CNP,J: (13.3.618/0001-39, 

OISJIR'FO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PORNFCIMF)'ZTO 1W 
nsns RÁPIDOS cOVll)-19 PARA A PR.HITLRA MUNICIPAL 1)1 
(:ALDEIRÃ0 GRANDE DO PLU P1. 

VAWIR R$ 19.120,00 (DEZENOVE EL CENTO E VINTE REAIS). 
IFOI>'ITE DE BJSCUiRSO 1PM / IMS / ICIvLS / COVID-19 / RECURSOS 
PRÓPRIOS. 

ASSINATUIRA DO CONTRATO 22 DL DEZEMBRO DE 2020. 
VI1GlNC1A 22 DI! IMZEMBIu) 11I 2020 A 31 1W DEZEMBRo DI! 2020. 

Caldeirão Grande do Paui - P1, 22 de dczcmbro de 2020. 
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CONTRATO N": 055/2020 

055/2020 
DISIP'1NSA k"P 020/2020 
ONTRATFcNTE PREFEITURA MUNICIPAl. DE CAlDEIRÃO GRANDE 

DO PIAUt - P1. 

COTWOATADO CONSTRUTORA BARRETO 1,TDA, CNPJ: 

07.561.615/0001-3& 

OISJJP.'lrDi CONI'RVIAÇÁO l)E iMI'KESA PARA I'Rl'STAÇÂO DI" 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO MATOS 
LOCAUZADA NO MUNICÍI'IO DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUI P1, 
VAIJDR R$ 56,276,76(CINQURNTA E SEIS MII., DUZENTOS E SETENTA 

E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). 
PONTE DE RECUIRSO 1'PM / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS, 
ASSINATURA DO CONTRATO: 23 DE DEZEMBRo DE 2020. 
V11G)ftNCIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 

CaidcirScc Grtndc cIo Piaui - P1, 23 de dczembrcc dc 2020. 
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Na íorma da Lei 8656/93 e suas alersçôes, H0MOLCX;0 o presesue 

pnKcssc) hcittc,ru* de n 054/2020, 	dic&'nn, u 019/2029. nxxWKWc 

Du~ aungtand,, a u1omsço dos asos necessízws à o,nna*sçlo, psxa que 
podwa seus jirídicos e legais efeitos. 

Caldeiro Grande do Piaui P1, em 22 de dezembro de 71)20 

Joo Vianney de Sousa Akie 
Prefeito Mnmdpal 

	 II' 055/2020 
DISPENSA N": 020/2020 

PiATIIPICO, o processo hcisíano gs 055/2020, na mcidalidade Diapcncca A' 
020/2020. que rciu como connataç.o de empresa para prestação de serviços de 
p.vannttaçio da Rtsa Francisco Matos localizada no Muaicipai de CaldiaIrSo Grude 
do Piaui P1., usado com crj,rcsa contratada CONSTRUTORA 1%ARRRTC 
I:u)A, CNI'J: 07.561.615/0001-36, com o valor de, RI 56,276,76(einquentz e seta 
anal, duzentos e setenta e seta retâs e setenta e seis centavos). 

(-alde~ Crracde do Piauí - 1-1, em 23 de dezembro de 2920. 

ISKflP!ICC,o processo liciasi'rs ti' 054/2020, ria modalidade Dispensa ri' 
019/2020, que usn com,, ib*o o:on-, de esnpma pesa fonteamegtia de 
testes ~os COVIl)- 19 pesa a Prefeitura Municipsl de Caldeis2n Grande do Pisuf 
- l'I, terido com empresa contratada l)ISTRIIEJ)lX)IIA \'(XilhL.IRA 11p1 
MEDICAMENTOS LTDA, CNP) 03 315.618/0001-39, com ci aliir de R$ 
19.120,00 (ckearnve mil cento e vin:r reSis). 

Caideirio Grande dc' Piaui - M. «ti 22 de dezembro de 2020. 

UO Vca riry de Sonsa Alericar 
Prefeito Municipal 

~co, DE JWNOLOGAÇAO 

Na ko,, da Ler 8.656/93 e suas alnrrsçdea. ITOMOI.OG() o presente 
processo icâsatáeio de ci" 055/2020. Ptooedimento ri" 020/2020, modalidade 
I)iItCnsa, autsris*ndc, a %Ltin5aÇIC, tIos tttii riccessirios à conaritaçín, pata que 
produza tens )utldiCOi e legais efeitos. 

(leitão (eintIe  do Pt*ui . P1, em 23  dc dez~liço de 2020 

João Vianriey de Sonsa Alarcar 
Preftito is(ur,ici'etI 




