
iVL 
 2620 

Compromisso com Desenvolvimento Social. 

?'JF3RICA 

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 

CONTRATO No 

 

PR,0CESSO  ADM N o. 	01  

PROCESSOADMJN1STRATJVON°O3O/2O9-CPL 

044/2019 	
PREGÃO PRESENCiAL N 	2c2L 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIDADE 

DO PIAUÍ - P1 E SUAS SECRETARIAS, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO 

EDITAL E SEUS ANEXOS, ESTIMATIVA PARA 2019, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ - P1 E 

A EMPRESA JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME, NA 

FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ - P1, 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 e RG n° 2.093.692 SSP/PI. 

CONTRATADA: JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME (LIMPMIX), empresa inscrita no 

CNJP/MF sob o no 28.591.622/0001-50, Insc. Est.: no 19.606.573-9, com sede 

na Rua Elizabeth Maria de Araújo Bento, n° 10, Bairro Centro, Caridade do Piauí 

- P1, CEP: 64.590-000, representada neste ato pelo titular o Sr. Juvanilson dos 

Reis Santos, CPF no 609.934.203-62. 

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

presente Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza de fabricação 

artesanal, para atender as necessidades do Município de Caridade do Piauí - P1 e suas 

Secretarias, conforme especificações e demais exigências previstas no edital e seus anexos, 

ESTIMATIVA PARA 2019, conforme o Pregão n° 077/2019 regulado pelos preceitos de direito 

público, especialmente pela Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal n° 10.520 de 

17/07/2002, pelo Dec. Federal n° 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

E-mail.: pmcaridadedopiauigmaiLcom - cpcaridadedopiaui@gmaiLcom  
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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade do Piaui 

Rua Jose Antônio Lopes, n° 127 - Centro, Caridade do Piauí. 
Fone/Fax: (89) 3464-0125 

CEP: 64590-000 
CNPJ: 01.612.575/0001-28 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de 

material de limpeza de fabricação artesanal, para atender as necessidades do Município de 

Caridade do Piauí - P1 e suas Secretarias, conforme especificações e demais exigências 

previstas no edital e seus anexos, ESTIMATIVA PARA 2019, conforme especificações e 

quantidades constantes do Pregão Presencial n° 017/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto 

no Capítulo II da Lei n.° 8.666/93, sob a modalidade Pregão Presencial. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

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

n° 017/2019, 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 serviço dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade 

competente; 

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 Administrativo 

Financeiro; 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

- executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, 

com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta; 

II - prestar os serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, de acordo com o 

estabelecido na ordem de serviço; 

III - prestar os serviços objeto do contrato em estrita concordância com as 

especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão n° 017/2019. 

E-mail.:  pmcaridadedopiaui@gmail.com  -  cplcaridadedopiaui@gmail.com   
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IV - substituir, às suas expensas e de forma imediata, os itens apresentados para 

prestação dos serviços 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; 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

No ato da prestação dos serviços, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará até 31 de dezembro de 2019, a partir de sua assinatura, ou ao término 

da prestação dos serviços, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser 

• 
prorrogado ou 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 da FONTE 

DE RECURSO: Orçamento Geral do Município/FPM/ICMS/FM E/FMS/FMAS/Outros. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3 3.90.30  -  Material de consumo. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento dos itens objeto do 

contrato, o valor de R$ 97.347,50 (noventa e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme os preços constantes na proposta apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com  - cpIcaridadedopiauigmail.com   
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Prefeitura Murncipal de Caridade do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, n° 127 - Centro, CaridadduPt. 

Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000 
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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 fornecimento e 

das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor 

Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços 

relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido 

quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao 

praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE 

os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

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. 

PARÁGRAFO QUARTA - O valor das parcelas mensais fixadas deverão ser creditadas na Conta 

n° 15.789-9, Agência n° 4031-2, Banco do Brasil, de titularidade da CONTRATADA, cuja 

autorização de retenção e devido crédito em conta poderá ser encaminhado ao respectivo 

banco. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Setor Administrativo Financeiro da 

CONTRATANTE. 

o 
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Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 
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Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000 
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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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE 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 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com  - cplcaridadedopiaui@gmail.com   
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Rua Jose Antônio Lopes, n° 127—Centro, Caridaado P1. 

Fone/Fax: (89) 3464-0125 
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:JERI r 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Simões-PI, 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 (P1), 01 de abril de 2019. 

A,fltonieI dâousa Silva - Prefeito Municipal 

/ MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ - P1 
CONTRATANTE  

-JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME 

CNJP/MF sob o n° 01.612.575/0001-28 

Empresário Sr. JUVANILSON DOS REIS SANTOS 

CONTRATADA. 

TESTEMUNHAS: o 
6't cd cfrc 

CPE  O.JJO. 223-83  	 CPF:L3 	7.—.. 
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/  
Antoniel de Sousa Silva 

Prefeito Municipal 

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 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 044/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 030/2019 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza de 
fabricação artesanal, para atender as necessidades do Município de Caridade do 
Piauí - P1 e suas Secretarias, ESTIMATIVA PARA 2019. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí-PI. 

Ó 	
CONTRATADA: JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME (LIMPMIX) 
INSCRITA CNJPIMF: sob n° 28.591.622/0001-50, lnsc. Est.: n° 19.606.573-9. 
ENDEREÇO: Rua Elizabeth Maria de Araújo Bento, n° 10, Bairro Centro, Caridade 
do Piauí - P1, CEP: 64.590-000. 
VALOR TOTAL: R$ 97.347,50 (noventa e sete mil trezentos e quarenta e sete reais 
e cinquenta centavos). 
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município/FPM/ICMS/FME/FMS/ 
FMAS/Outros. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de ABRIL de 2019. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12. 2019, a partir da assinatura do contrato. 

E-mali.:  pmcaridadedopiauigmaii.com  -  cpIcaridadedopiauiqmaiI.com  
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PREGÃO PRESENCIAL N01712019. 
PROCESSO  ADN AUVO ,* 03012019 

   

OBJETO Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza de 
fabncaçáo artesanal para atender as necessidades do Mutvcipio de Caridade do 
Piaui - P1 e suas Secretarias ESTiMATIVA PARA 2019 

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Caridade do Piaui'Pl 
CONTRATADA JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME (UMPMIX) 
INSCRITA CNJPIMF WØ n° 28.S91.622)001-50, InsO E$L if 19.606.$73.I. 
ENDEREÇO Rua Flizabelri Mana de Araupo Bento ri°  10. Bairro Centro Condado 
do Piaui - P1, CEP 64,590-000, 
VALOR TOTAL R$ 97 347,50 (noventa e sete mil trezentos e quarenta e sete reais 
e cinquenta centavos) 
FONTE DE RECURSOS Orçamento Gerei do MunictpFPWlCMSffME/FMSl 
FMASíOutros 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 01 de ABRIL de 2019 
PRAZO DE VIGÉP4CIA até 3112 2019 a partir deaaBnatura do contrato 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DE SUPLENTE DE, VEREADOR 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRJA 

Aos quatro dias do més de Dezembro, do ano de dois IUiI e deie. ás OIO 

horas e 30 minutos,ílio Plenário da Câmara Municipal de Nazáa-ta, reuniram-Se 

os Vereadores em Sessão Solene, 5(g,  a prcsdéncsa da Excelentíssima 

Vereadora Creaise de Sousa da Silva Araújo. cota-ando com as presença) doa 

Parlamentares: Marcelo Carvalho -- Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Nazasia; Marinalva Vieira — 1 SeCretária da Câmara Municipal de Nazária; 

Vereador Plinjo Dumont, Vereador Etlas Ramos, Vereador Lourival Bispo. 

Vereadora Francisca Araájo, Vereador Herbvri Alencar. do Excelrnt1331000  

Prefeito Osvaldo Bonfim de Cnrssilbo, Autoridades do município e a 

população em geral. lm virtude de licença do Vereador primeiro suplente 

Alberto Sena (PT), conforme lhe faculta a Lei Orgânica Municipal e Rciiiento 

Interno da Câmara i conforme foi manifestado airavts de Oficio dirigido à 

Presidência da Casa, lido, arquivado e publicado ria ocasião. Feitos os 

mclarecuuienlos necessários, a Mesa Diretora da Casa, já em posse do respectivo 

diploma e dectaraçâo' dc bens convidou o suplente Cicero de Carvalho Soares 

Filho a proceder ao juramenio de posse À frente dos membros da Mesa 

Diretora, das autoridades e da população presente, o suplente proferiu o 

juramento de compropusso e posse rios termos da ,ei Orgânica do Município e 

do Regimento interno da Câmara Municipal. assim o fazendo "Prometo cumprir 

a Constituição Federal, a Conslituiç-âo Estadual e a Lei Orgânica Municipal, 

observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado, trabalhar pelo 

progresso do Município de Narina e pelo bem- estar do seu povo" Após este 

ato, a hxcclentissima Vereadora Presidente da casa, Creane de S-ous* da Silva 

TERMO DE POSSE 

Aos quatro dias do cnès do Dezembro do ano de dois mil e dezenove, nas 

dependências da Cámara Muncipal de-Nazária, situada nesta cidade, na Rodovia P1 

130, N0  969/1, Bairro-  centro, perante os (as) vereadores (as) sob a preskféncia da 

Excelentíssima vereadora Creane de Sousa da Silva Araújo, lcrnou posse o suplente 

da vereador, o senhorCioero de Carvalho Soares Filho, portador do RG 709385 

SSPS'PI, e cio CPF: 343060843.68, 'eleito em dois de outubro de dois mil e 

dezesseis pelo Partido Renovador Trabalhista Brasleiro (PRTB), Neste ato o mesmo 

passa a cumprir o mandato de vereador titular, prestando o seguinte juramento de 

compromisso e posse. 

'Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lo Orgánica 

Municipal, obrvar as lei, desempenhar o mandato que me foi confiado, trabalhar 

pelo progresso do Município de Nazina e pelo bem estar do seu povo*. 

'Assim Prometo' 

E para constar, fi lavrado o presente termo que vai assinado pela Presidente da 

Cilmara Municipal de vereadores e pelo vereador empossado. 

Nazária (P1), 04 de Dezembro de 2019. 

- 	s 	 - 

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO 
Presidente 

'14 
c'--j4 À  
	10ERO DE CARVALHO SOARES FILHO - 

Vereador Empossado 

Araújo. dccIanas, Cicc,o de Carvalho Sotret Filho empOss3tdo) Vereador do 

Município de Naz-p, para cumprir mandato por tempo indctcntiitsado Ins 

seguida, Veinejurra  e o Prefeilo municipal de Nazâna Osvaldo tkrníirn liecram 

O uso da palavra dando boas vindas ao no,,o vereador, Nada mais havendo a 

tratar, a senhora presidente deu por encerrada a solcnidadc de compromisso e 

Posse. A qual depois  de, lida e achada cord5jrsne, será asinad* pela emposadn e 

pelo', membros da Moa Dirmora da Câmara. 

01- Ck5&Ng SOUSA -PRESIDENTE -PDT 	
,L à 

/ÀnAL'  

$51- PUNIO D1SMON'r - PS- 
_L6111 	  

0. LOL'RIrAt, BISPO-- PDT - 

6- FRANCISCA DE ARAUJO- PP- 

7- IWKIWRT ALENCAR  - ~7 - 
01. CICERO DE CARVALHO - PRTB  

09.OSVAL&IO BONFIM (PREFEITO) — PT 	

/Lkr1ím_CLlulÀ  --'(iu, sts  

5 	1' .-1 

Antôiat& dà Sousa Silva 
Prefeito Municipal 
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