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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça São Félix, 11 - Cenlro - CEP 64875-000 CNPJ 
n• 06.554.125/0001-40 

CONTRA TO Nº 00512020 

CONTMTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
MANOEL EMlOIO-PI. E A EMPRESA GURGUÉIA 
COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n•: 00.136.196/0001-46, para 
fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comUJ14 óleo diesel 
comum S •.500, óleo djeseJ S·l0) para atender as necessidades dos 
vefculos e mtquint\s utiliudo.s e mantidos pelas Secretarias e Fundos do 
Município de Manoel Emfdio-Pl nas cid~des ci.rcunví:únhas, conforme 
especificações contidas no Termo de Re.fcrtncia e Edital e seu$ anexos. 

Aos 22 (vinte e dois) diu do mês de janeiro do ano de dois mi l e vinte, de um lado, o MUNICiPIO DE MANOEL 
EMIDIO/PI, pessoa jwfdica de d ireito público interno, com sede na Praça São Fflix, N : 11, Centro, C .N .P.J . nº 
06.SS4.12S/000 1-40, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Antônio Sobrinho da Si.Ivo, Prefeito, dom iciliado na 
Rua do Cnu.eiro, SN - Bairro Ce.h'í:ba, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n• 660.780 SSP - PJ, C PF 
nº 227.056.783-87, no uso da compct~ncía que lhe foi atribu ída regimentalmente, e, em sequência. designado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa GURGUtIA COM BUSTÍVEIS LT DA, inscrita no 
C.N.P.J.(MF) sob o n.º 0 l .J36.J96/000 l/46 estabelecida na cidade de Colonia do Gurgull!:ia-PI, Rodovia BR- 135, -
Bai.rro - Centro - Colonia do Gur,gull!:ia - PI, representada pelo seu representante legal, o senhor Natanael Oome:s 
Barros, brasileiro, casado, frentista, residente e domiciliado à Rua Jolo Evangelista do Nasc.ímento, SN, b airro 
Santa Helena, Colõnia do GW"gUeia - P I. e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, tem, 
entre si. justo e avençado e celebram~ por força do prucnte insffllmento, e cm conformidade com o dispos10 no 
artigo 61 , da Lei n .º 8.666193, conforme especificações e demais exigên.c.ia.s previstas neste edita! e $CU$ anexos, e 
da proposta da contratada, inregnmtes do proculimcnt0 licitatório c m epigrafe, con forme estabelecido no Pregão 
Presencial para Sistem a de Registro de Preço nº 001/2020 e Processo Administrativo nº 00)'2020; observadas as 
disposições da Lei nº IO.S20, de 17 de julho de 2002, publicada no 0.0.U de 18 de j u lho de 2002, e altcraÇÕes. 
posteriores; pelos Decrelos nº 3.SSS, de 08/08/2000, publicado no D.O.U. de 09/08/2000, Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.0 8.666/93, de 21/06193, •litm do Decreto Municipal nº 
004.f.20 13 e medianle as seguintes cljusulas e condições: 

iCÍ.AUSULA PRlM.EIRA -DO O llJETO 

1.1 Contratação de emprC$1l para fornecimento pan:elado de comb ustíveis (gasolina comum. ó leo diesel ,comum S -500, 
óleo d iesel S-10) para atender as necessidades dos vefculos e m6quinns utilizados e mantidos pelas Secretarias e 
Fundos do Municfpio de Manoel Emfd io-P I nas cidades circWlvizinhas, conforme especificayões contidas no Tcnno 
de Refedncia e Edital e seus anexos, conforme csp«ifieaçõcs e dcm:J1is exJg.e:neias prcvisw neste cdtta l c seus anexos, eomo 
se aqui ~tivc::!;$C.m \ràM(Tit0$. 

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a accirm-. nM me.miM condlÇôCS contrt111Ul!'lls os e~lmos ou supressoes que .!le fiurem 
no objeto contratual até 25% (vinle e cineo por unto) do valot inicia.! atue.Huclo, nos termos do anigo 6S, f 1°, da Lei Federal 
n.• 8.666193 e suas alterações posteriores. 

'P• ..-,cr-•to Único - A CON'TllATADA e,i:ecutani os fomecimimtos rigoro.'IAJ'Tlrintc de acordo com os pmzos e termos deste 
contrato e documentos dele integrantes. 

iCLÁUSULA SEOUNDA-CONDIÇÓES DEENEREGA 

1 Os materiais/serviços devcdo ser enlf"cgues de acordo com as necessidades da PREFEITURA MUNICLPAL OE MANOEL 
EMIDIO-Pl 

1. 1 A autoriuç:10 de fomccimeruo seri de intclffl. tapon.s.ebllld!!lde e hilel1!11IW11 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL 
J;M"(OIO-PI, att"avl,: da ~ett.t.aria tcquisitante., cabendo à mesma todos M 1ttos burocritico~ indi:spensãvei.s 1. uma regular 
administnçlo, em comum acordo oom os vencedores des1e certame. form:allza.ndo por in.term~dio de Nota de Empenho e s imples 
O.-Je:m de Fomec:iinento coMorme fac\llta o ArL 62 da Lei nº 8.666193. 

2. A contnuada fieani obripda a faur a entrcgc do mater[al quando requlsltado no prazo mâximo de 0S(clnco) dias, contados a 
partir da emissão da Ordem de Fornecimento. 

3. A cntreg-a do objeto desta licitaçllo dcvcri ser feita no local a ser ind icado pela conlnltante, concndo por conta da Contnlad111 
as despesas de embalagem,. seguros, tnutsporte, tributos., encargOJ trabalhistas e prcvidenci:b-ios decorrentes do fornecimento 
e/ou substituições indicada.s pela equipe ou pessoa designada para recebimento. 

4. O objeto desta licitaçlo $cri. TCCCbido provisoriamente, caso se constate real ncccS!ilid:a.dc, no local e endereço indicadOJ pelai 
contn.t-antc,. p11nt verificação da conformidade do objeto oom as condiç:6es, cspccificaç&s e cxigi!ncias do edital. 

S. Por ocasilo da entrega. a Conlnltada dcvcr.i descrever no comprovante respectivo, a data, o nome,. o cugo, a assinatun. e o, 
número do Registro Oc:ral (RO) ou outro documen10 de iden1ificaçlo oficial do servidor do Conlnltante responsbcl pelo 
rceebimcnto. 

6. Constatadas irregularidades no objeto contnttua.l~ o Contn.tante poderá: 

6.1. Se di5s:u respeito à espccificaçlo. rcjeit!-lo no todo ou cm parte. de.terminando sua subsl ituiçl.o ou r-escindindo a. 
contn!ltaçlo, sem prcjulzo dll:!!I pcnalidadC:!!I e1tblveis; 

6.1.1. Na hipót~ de subs:tituiçlo, a Conlratada deverá fa$-la em conformidade com a indicaçlo da. 
Administraçlo, no pra:r..o mbimo de 02(dois) di~ contado~ da notificação por c.'ICrito, mantido o preço 
infcialmcntc contrabldo; 

6.2. Se d.isscr respeito à diferença de quantidade ou de partes, dctcrminBr sua complcmcntaÇÀO ou rescindir a contmtaçllo, 
sem preju[m das penalidades cabíveis; 

6.2.1. Na hípótcse de comple mentação, a Contra.wdi;i driverá fe.zl:-la cm conformidade com a [ndicaçao do 
Contm.tantc,. no prazo máximo de 02 (dois) dias. contados da notl.flcaçlio por e:scrito, mantido o preço inicialmcnll: 
contratado. 

6.3. O utro p~o poderá ser acordado, dc~c que nlo reste prcjuf::w, plll'D. a Admini,tmçllio. 

?. O prazo de prantlado matethll será. de no mlnlmo 12 (doze) meses. eonl.ado do recebimento. 

7.1. O rcccbimenlO do objeto dar-se-A definitivamente uma vd: vcrifictado o ntcnd.imento integml dá. q_unntidode e das 
~peclficoçõcs contratndo.s,, rncdillllle Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, Ctnnndo pc.lo :servidor respons6.vcl 
ou eq_uipe designa.da.. 

8. O quantitativo dos produtos fixados Termo de Rcfc rf:ncia nlio obrica a Adminlstraçllo a adquirir o total estimado, mio existindo 
direito ad(luirido q_u.ãnto ao fornecimento intc_gral das qua.ntidadcs des<:ri.1a.:s, 

9. O transporte dos materiais/serviços, $16 o local d.e e ntrega, desde a origem att o destino "final, scrã providenciado pela 
CONTRATADA. às suas expensas e ri$COS. dentro de prazos e CQndiç(l,es cstabcleeldas no Contrato . 

1 O. Será. de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdo.s ocorridas com o.s mo.lcrfa.islservlços durante 
o tffnspone. cabendo a este providenciar .su:s subs1\tu.lÇ3.0 sem quaisquer 0nu.s p;.u-a a. PREFE-In.JRA. nlO representando ~ 
substitu ições razão para pn;mogação dos p~s de fo rnecimento csta"bclceldos nc5tc ~trato. 

l L A CONTRATADA assume lnt~g:ral responsabilidade pgla adoção de- to.das as medidas: di!- ~gt.ir.inça nf!~$4rlas para a 
acomodaçlo, carga, transporte e descarga dos malcriais/scniiços. 

12.Sllo de exclusiva responsabilida:dc da CONTRATADA e seus rcprcscnt.anles, a.s sanções Impostas pelas normas ambientais 
e por- todos e quaisquer danos cau$1ldOS ao meio ambicnt.c, cm ~ do defeito de embalagens e manuseio dos produtos 
transportados. A CONTRATADA seri solidária e avaliada pelos serYiQOS prestados no transporte, se rc$ponsabi lizando pelo 
cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à protoçlo do meio ambiente. 

!CLÁUSULA TERCEIRA'-00 VALOR DO CONTRATO 

1. O valor global do presente CONTRATO li!: de RS 591.250100 (quinhentos e noventa e um mil e duuntos e 
cinquenta reais), para todo o período de sua vigência, conforme valores expressos na p roposta vencedora do LOTE 
II. 

CLÁUSULA QUARTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 As despesas cone.rio por conta de recursos oriundos, confonnc s.egue: 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

FO NT ES DE RECUR SOS 

3.3.90.30 ou 4.4.90.52 FPM, ICMS, QSE, FMS, FUNDEB (40%), FMAS, SAMlJ, UMS e 
RECURSOS PRÓPRIOS 

CLAUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO E DA VIGENCJA 
1 Para efeito de pa,gamen10, a eontr1uada enca:mlnh!ri. à PR..EFErruR.A MUNlCIP AL DE MANOEL EMfDo-PI. após o 

atendimento de cada pedido, rcqucritm:nto solicitando o p~ento devidamente acompanhado da fatura/nota fiseal 
devld1mcnte a.le.ttada pelo seto r rcquisüant.e. e cópia da. Nota de Empenho. 

2 Os pagamentos serio efetuados no prazo máximo de atll!: 30 (lri.nta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura 
recibo no protocolo do órgl!olente conlratanle, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto 
e.os J)MCClc.mento.s. 

3 As now fiscais/faturas que apTesentárcm incorreçõcS $érllO devolvidas à contrntada para. as devidas correções. 

4 Os pagamentos serio feitos atravts dri cheque ou d.epósito bancário na conta CQrTentc da contratada, que dcvcri. indicar a 
Instituição banc'1ia,. age11cla, localidade, conta corrente, para q_ue seja rei lo o critbio con-espondente. Estas Informações devem 
constar da nota fiscal ou nota fiscaV&tura. 

S A contratad4 n.ao rccebcr6 ~cnto cnquM1o houver pcndencias de obri~ quo tenham sido impostas em virtude de 
penalidades ou inadimplemento. Cc$$ada, esta, cal1$"&$, os pagamento$ serio retomados sem que haja qualquer direito a 
atualizaçlo monetiria. 

6 Pata efeito de pagamento, a CONTRATADA dcvert apresentar os documentos ab&ixo relacionados: a) Ccrtidlo Negativa de 

D&ito.s CND emitida pelo INSS 

b) Certidlo de Regularidade do Fundo de GUUJtia por Tempo de Serviço - FGTS 

e) Certidão de Regularidlide Fisca:.I com ns Fazendas: Fcden.1, Muníeipo.l e Estadual. 

7. O presente Conlrato ter6 vig&icia a partir de sWJi assinatunt e pleni;i eficácia i:i. partir d11 publicação de seu extrato no Di&rio 
Oficial dos Municípios, com duração de ali! 31 de dezembro de 20 14, podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei Fedenl 
8.666193 e suu altcraç6cs posteriores dia:s c:orrido.s. 

!ci.AUSULA SEXTA.-OBRIOAÇÓES DA CONTRATADA 

1. Zelar pela fiel execução do ajUite contratual, utilizando-se de todos os: recursos: materillis e humanos necessirios para tanto. 

2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejulzos. c:ausados à CONTRATANTE ou a terceiro$, por dolo ou culpa, na 
execução do contrato, bem oomo, por q_ualq_ucr q_ue venha a ser causados por seus prepostos, em idtotic:a.s hipóteses. 

3. Arcar com todas a.s despesa., diretas dou indiretas relacion&das com a e,;ecuçlio do objeto dJ; contnltAÇlo, tai.s como: 
TranspQrtc, frete, carga e descarga,. na forma da legls.lação vigente. 

4. Mantcr--se duni.nto toda a exc:cu,Ao do contrato, cm complltibilidade com e.s demais obrigaç.ões assumidas, todas a.s condições 
de habilitaçlo e quallficaçlo exigidas ne l lell3Çllo que f:1er3o origem RO conlrato. 

$. A CONTRATADA comprometeraJe,,á a d&r cocal garantia quanto a qualidade dos produtos fornecidos. bem como, eíetuar a 
substituiçlo imediata. c totalmc:ntç às suo.s expen,,,_, de:- qual quer produto entregue comprovadamente odultcrado ou 
inutilizivel. 

6. Correrlo por conta da CONTRATADA tQdru: as despesas de seguros. transporte, tributos. encargos trabalhistas, fiscais. 
CQmc:J'Ciais e prcvidencihio$. decorrentes da c nlrq:a e da própria aquisiçtio dos produtos, respondmdo pelos mesmos no.s 
tennos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações;. 7. Giu-antir os preços cotados pelo per1odo de 120 dias; 

8. Nao transferir a outrem, no todo ou cm parte, o contnttO, sem pr~vla. e expressa anu~e[a da CONTRATANTE; 

9. Assumir inteira responsabilidade Pf!la execuçllio do contrato e cfetuA-los de acordo com as especlfleações constantes da 
proposta e/ou i:nstruç&$ do contrato; 

) O. Comunicar imediatamente, por c.scrito, a CONTRATANTE. átravt!s da fisc.a.li:r.aÇllio do contrato, qualquer anonnal idade 
verificada; 

1 t . Responder civil e penalmente por quaisquer danos mateTiais ou ~$0àls ocasionados à Administração e/ou a terceiros. por 
:seus emprega.dos dolosa ou culpoSá.ITlcntc:,; 

12.Fisealizar o perfci(o cumprimento do objeto do c:ontrato, cabc.ndo-lhc, intee;ralmcnte. o 6nus decorrente, indcpendcntcmentt' 
da fisca.liz.aição cxer-cida pela. CONTRATANTE; 

13. Arcar com eventuais prejulzos C41Us:ados l CONTRATANTE e/ou a tcrceir0$,, provocados por incfici~cia ou irregularidade= 
cometida Por seus em pregados ou prepostos, na cxecuç.lo do contrato. 

14. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter ,entendimento e receber comunicaÇõeS ou trm1$miti-las ao 
executor do contnto CQnforme estobclccído no irirt. 68 d11 Lei n° 8.666193; 

1S. I11fonnar na prop0sta a ruao social, CNPJ, endereço completo, bem como o n6mero de sua con" o nome do banco e a. 
respectiva agfncia onde deseja receber seus ertditos; 

16. Inforrnat na. proposta .a qualificaçlo do Representante autortzado a firmar o contrato, ou seja: no1ne. completo. endereço, CPF. 
Carteira de Identidade,. Estado Civil, Nac:lonaHdadc e ProfissAo, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para 
firmar o referido eonlnlto (Conb'ato Social ou Procura.çlo}, caso Ili.O seja informado na Proposta a qualifieaçlo do 
representante, a lleilante, p<>den\ SMM a omi»lo durante a sesslo. 

17.Em nenhuma hlpót~, veicular publicidade ou qualquer outra ínforrnaçào à eerca das atividades objeto do contrato, sem 
prévia autorizaçlo da CONTRATANTE; 

18. Assumir todu e quaiSquer reclamações e Bm1l1" com os õnus decorrentes de açoesjudlclals:, por preJuí.tM Avidos: e orlginadM 
da ex~1,1çllo f:10 Cont:nlto, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE,. por teroeiros; 

19.Submcler-se a ma.is ampla fi.sc:.aliz.açtlio da CONTRATANTE, por meio de seus fic-aís/gestoru; a q_ualq_uer tpOCa durante a 
vlgbcia do Contra10, a qual podera ser erelU:11.d:a. nas depcndl!ncias di CONTRATADA. tudo Isto visando o rigoroso 
eumprimenlO das obrigações concn:tu:jliS. 

!CLÁUSULA SETÍMAc.. OBIUGAÇOES DA CONTAAT ANTE 

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir $Ulil$ obrisiações dentro das nonnu e condições deste 
procedimcnto; 

2 Rejeitar. no todo ou em J)M.e, os materia1s/servlços entregues em d~rdo com as obrigaç.Ocs 11SSUmidu pelo 

fornecedor, 3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

4 Comun icar à cmpr~ sobre possfvcis irreil,l larid11des observadas nos nweriais/saYiÇOS fornecidos. para imedi& $1.JbSlituiÇlo; 

5 Verifiear a regularidade de recolhímenlO dos encargos sociais: e tributhio$ antes de cada pagam~nto; 

6 Manjfeslar-sc fonnalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especla.1, apllcaçAo de sanções e altcraçõc:$ 
do mesmo; 

7 A plicar sanç.&s administrativas quando se fizcrcm neeessáriM, após o dfreíto da ampla defesa e do contraditório. 

!CLAUSULA OITAVA- DO REAJUSTE , 

8.1 Nlo havert rcaju.stc de preço:, durante a v ig~ncia do contnllo, 51-lvo nos c:e.so:s autoriz:ados por lei. 

!CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

1. $a.Ivo ocorr!ncia de caso fortuilO ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATADA de 
suas obrlgaç&s ou .a infring!ncia de prcc:c:-itos lep.js implicart:o, SC.i,llndo a s;ra.vidade da falta. na aplicação das seiulnles 
penalidades: 

1.1 Advertancia., sempre que forem c:on:stal4das im::gularidade, de pouca gravidade a juízo do CONTRATANTE, para 
as quais lenha a CONTRATADA concorrido d[rewnenl.C, situação q_uc sert. registrada no SICAr; 

1.2 Multa de 0,2% (dois décimos por c:ento} ao d ia,. sobre o valor da contrata.çlo, por dia de atraso na cnttega do ma.teria.! 
ou no descumprime nto das obrigações assumidas. até o tse (décimo qu into) dia; 

1.3 Multa de 0,5% (meio por unto} ao dia, sobre o v.alor da contrataçlo, a partir do 16° (dk.i mo sexto) dia de i\.tnlSO 

na entrega do material ou no dcsamiprirncnto das obrig111ções as.sumidas, sem prejul20 das dcm.a.is pen.alidadcs prcvlstas na 
Lei no 
8.666/93: 
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1.4 Multa de atf 20% (vinte por cento) sobre o valor do aintrato, no inadimplemento total da entrega do material e/ou 
no descumprimento das obrigaçlles assumidas; 
I.S Suspensão temporária do direito de participar de lieitaç.lo, bem como o impedimento de eonlntar com o 
CONTRATANTE, pelo praw de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de =is!o contratual por culpa da 
CONTRATADA, sem pr<jul,o da aplicação das demais penalidades eablveis; 
1.6 [)eçlaração de ínidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal. enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou att que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
consoante inciso IV e§ 3' do art. 87 da Lei 8.666193. 

2. O contrato poderá ser r<Seindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal n• 8.666193 e suas r<Spectivas 
alteraç,lcs. 

:3. As penalidades pecuniárias serão, sempre que poss(vel e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou 
extra.judicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou,. se for o caso, cobradas a.dministrativa ou judicialmente, 
garantidos o contraditório e a ampla. defesa.. 

4. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capitulo, realiw-<e-à comunicaçlo escrita à empresa e publica~ 
no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advert-Encia e multa de mora), contando o fundamento legal da 
punição. 

5. Quem. convocado dentro do praio de validade d• sua proposta, ni!o celebrar o contraio, derur de entregar ou apr<senlllr 
doeumentaç.lo falsa exigida para o eerwne, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, ni!o mantiver• proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficari. impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Di..suito Federal ou Municípios e, ser:i descredenciado no Cada.stro Municipal de fornecedores, 
ou nos sistemas de cadastramento de: fornece.dores a que se refere o inciso XIV do art. 411o da Lei J 0.520/02, pelo pruo de at6 05 
(dnco) anos, sem prejul.zo das multas previ~ em edital e no contrato e das demais cominaçõcs legais. 

!CLAUSULA DECl:MA-- DA FISCALIZAÇAO 

1. Fica designado o servidor VALMIR DA SILVA BRITO, ponador do RG de n• 2.881.781 SSP/Pl E CPF 034.381.653-92 
como o gestor do presente Contrato, o qual acompanhari a execução do fornecimento. 

!CLAUSUl.ADÊCIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONTRATIJAL 

l . A incxccuçlo total ou pan:ial do contrato poderá ensejar, a!~m das penalidades espccJ(icas, a sua res.ci.são com as 
consequ&tcias contratuais e legais. 

2. Constituem motivo de rescisão, os eleneados nos artigos 77 • 78 d• Lei Federal 8.666193, eom r<daç!o atualizada pela Lei 
8.883/94 

3. A r<Scislo do contrato se dará na fonna estipulada e prevista em lei (art. 79, • seguintes, da Lei 8.666193). 

!êLÃUSULA DECJMA SEGUNDA- DA RESPONSABILIDADE 

1. A CONTRATADA responde civil e erirninalmcnte, por todos os danos, perdas e prejulr.os que, por dolo ou culpa, no 
cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente. provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às 
suas expensas, sem qualquer õnus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenlzação pelos danos ou pr<julr.os causados. 

!CLAUSULA DÊCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GEIWS 

13.l Fa, parte deste Contraio, o edital do Prcgl!o Pr<SCncial SRP N' 001/2020, Processo Administrativo n• 001/2020 e seus 
anexos e a proposta da Contratada. corno se aqui estivessem transcritos. 

!CLAUSULA DECIMA QUARTA :. DO FORO 

1. Fica eleito o foro de Manoel Emldio, estado do Piauí, para dirimir os ainflitos que possam advir da execução do presente 
Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administralivos, renunciando-se a qualquer oulro, por mais privilegiado 
que o seja. 

2. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE. 

E por assim estarem justas e CONIBATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual !core forma, para um 
só efeito, na presença de duas testemunhas, para que prod= seus jurldiais e legais efeitos. 

Manoel Emídio-PI, 22 de janeiro de 2020. 
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f~~S~TD~ 
CNPJ o': 00.136.196/0001-46, 
.REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 1 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA 

C.N.P.J. 41.522.269/0001-IS 
Ru.a Porflrla Maria de Sousa, 21 - Centro - Fone (89) 3439-1174 

CE.P. 64.685-000 - Marcolindla - Plaul 
Prefeituramarcolandia@Jahoo com, br 

Adm 2017-2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMll'IISTRATIVO N." 007/2020 
PROCEDIMENTO N." 004/2020 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
REGIME: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marcolãndia {PI) toma 
público para conhecimento de todos e qualquer interessado(s), que o Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal determinou a instalação de Processo Licítatório. 

O Ato é regido pela Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e demais leis descrita no Edital! 
, com data de abertura e julgamento previs ta para o dia 08 de fevereiro de 2020, ãs 08h30min 
(oito horas e trinta minutos), na sala de reunião desta Comissão, sito na sede da Prefeitura, 
cujo. 

OIIJJ:TO: A PRB8l:JITE LICffAÇÃO TDI POR OIIJJ:TO A COIITRATAÇÃO D11: l:MPRl:8A Qtrl: TUBA POR 
l'VIIÇÃO LABORATÓRIO D11: AIIALllll:8 CLfJIICA, PARA BALIZAR l!XAJll:8 DORAJffl: O AIIO 11:111 CIIRSO 
QUE 8ZRVIRÃ 8ECRl:TARIA 111JKICIPAL D!!: 8AÕDI!: Dl!:IITZ llllllICIP!O, l:IIPl!:CIJ'ICAÇÕl:8 Dl!:8CRITA8 1'0 
Alll:XO 1, PARTI: IIITl:ORAlffl: D!'.8TI: 11:DffAL l:8CLt181VO PARA Ml:/11:PP li: PIID'l:lll:lfCIA l:IO'Rl:8A8 
LOCAL D11: ACORDO COII A Ll:I 147 /3014 li: Ll:I 133/:I006. 

Valor Total PN-riato: R. 160.000,00 (CENTO B SBSSBBTA IIIL OITOCBlfT08 B Orl'l:JffA RBAIB) 
DIVIDIDOS BII DOIS LOTB8 DE 80.000,00 (OITENTA IIIL RBAIB). O. ...,,.._ serio pro9enlent• 
do Orçamento Geral do lllunlclplo de lllarcolinclla Bir.erclclo de 2020: RECURSOS 
ORDINÃRIOS: P'PM/ICMS/ARRECADAÇÃO/P'MS/P'MAS E OUTROS DO 
EXERCÍCIO DE 2020. 

ôrglo: 02 Prefeitura MUDiclpal ele MarcoUncl.la, 
Unidade: 03 Secretaria MUDicipal ele Aclminiatraçio e FiDançu 
Sub Unidade: 00 Secretaria Municipal ele Aclm.lnlstraçio e Fillallçu 
Manutenção de Encargos da Administração Geral 
04.122.1303.2005.0000 
ôrglo: 02 Prefeitura MUDicipal ele MarcoUnclla, 
Unidade: 12 Secretaria MUDicipal ele Sa6.cle 
Sub Unidade: 00 Secretaria Municipal ele Saúde 
Manutenção Administrativas da Saúde 
10.301.4022.2048.0000 
ôrglo: 02 Prefeitura MUDicipal ele MarcoUnclla, 
Unidade: 13 Secretaria MUDicipal ele Aui■tiacla Social 
Sub Unidade: 00 Secretaria Municipal ele AaastiDCia Social 
Apoio a pessoas em situação de Carência 
08.452.2464.2051.0000 
ôrglo: 02 Prefeitura MUDiclpal ele MarcolAncl.la, 
Unidade: 17 Fa.nclo Municipal ele Saw:le 
Sub Unidade: 00 Fundo Municipal ele Saúde 
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde 
10.301.6122.2075.0000 
Apoio a pessoas Doentes 
10.301.6122.2077.0000 
ôrglo: 02 Prefeitura MUDiclpal ele Marcoüncl.la, 
Unidade: 1::1 Fa.nclo Munlelpal ele Aui■tincia Social 
Sub Unidade: 00 Fundo Municipal ele Aaal■ tiacla Social 
Apoio a pessoas em situação de Vulnerabilidade 

08.241.6586.2088.0000 

Código: 33.90.39.00 ouCros serviços de terceiro- Pessoa Jur!dica 
POIITI!: 001(213/::tl♦ 

CÓPIA DO EDITAL: Pode ser adquirido, na sede da Prefeitura Murticipal de Marcolãndia - PI, 

localizada na Rua Porfiria Maria de Sousa, N' 21, Bairro Centro, Marcolândia - PI. Das 
08h00min horas até as 12h00min horas. E pelos Site www.tce.pi.gov.br e portal da 
Transparência www.marcolandia.pi.gov.br. 

Informamos que; toda Sexta - Feira do ano em curso é Expediente Interno Conforme Decreto 
006/2017. 

ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 

Recebimento e Abertura: Prefeitura Municipal de Marcolãndia • PI, no endereço acima e 
horário. 

Marcolãndia-PI, 16 de janeiro de 2020. 

F.lbio Guimarães Granja:. 

PRESIDENTE DA CPL 
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