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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio - PI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL 
Praça São Félix, 11 - centro - CEP 64875-000 
CNPJ n° 06.554.125/0001-40 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 019/2020 

CARTA CONVITE N,2 003/2020 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Nós, membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipa l de Manoel Em fdio, DEOARAMOS 
vencedora do ce rtame licitatório a e mpresa que apresentou MENOR PREÇO GLOBAL e dentro dos padrões 
de mercado a proposta foi considerada vantajosa para a adm inist ração Municipal. Declaramos igualmente 
que o procedimento foi rea lizado segundo as exigências estabelecidas no edital Carta Convite 003/2020, cujo 

objeto : Contratação de empresa do ramo de construção civil, para a recuperação e regularização de 

estrada vlclnal com motoniveladora, na estrada que liga a sede do município a comun idade recreio, 

na zona rural do município de Manoel Emídio - PI, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme Planilhas 

em Anexo. Foram abertas as propostas na sessão marcada para o dia 28 (vinte e o ito) de abril de 2020, às 

08:30 {oito horas e trinta minutos). Tendo participado do certame as empresas CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA ALM EIDA & CIA LTDA, CNPJ N: 03.841.508/0001-00, localizada na Rodovia BR-343, KM 

588, SN Bairro Industrial, Floriano - PI. A empresa CONST.RUTORA BABILONIA LTDA- EPP, inscrita 

no CNPJ N: 12.924.436/0001-56, com sede na Rua Maria Antônia Rodrigues, n~: 799-Sala G, bairro 

Nossa Senhora da Guia - Floriano - PI. Cujo critério de classificação foi a de melhor vantagem e o menor 
preço Global. 

Declaramos por este ato vencedora do certame a empresa CONSTRUTORA BABILONIA LTDA -

EPP, inscrita no CNPJ N: 12.924.436/0001-56, com sede na Rua Maria Antônia Rodrigues, nº : 799-

Sala G, bairro Nossa Senhora da Gula - Flo{lano - PI . Submeter-s apreciação superior ao resultado do 
presente proced imento, para o ato'áe cont roh\ fina l. 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio - PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça São Félix, 11 - Centro - CEP 64875-000 
CNPJ n° 06.554.125/0001-40 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento licitatório do dia 28 de abril de 2020, às 
08h30min, sob a modalidade Convite nº 003/2020, tendo por objetivo a Contratação de 
e mpresa do ramo de construção civil, para a recuperaçã o e regularização de estrada 
vicin a l com motoniveladora , na estrada q ue liga a sede do municíp io a comunidade 
recreio, na zona rural do município de Manoel Emídio - PI , t ipo MENOR PRE ÇO 
GLOBAL, conforme Planilhas em Anexo. E o resultado c lassificat6rio obedeceu às 
normas segundo as exigências estabelecidas no Processo Administrativo n : 019-2020 e 
Edital Convite nº 003/2020, devidamente publicado no mural da Pre fe itura Municipal, 
DOU-Diário Oficial da Unia.o. Jornal Meio Norte , site TCE-PI. site da T ransparência do 
mun icípio e no Diário Oficial dos Mun icípios . Assim sendo. e quanto à regularidade do 
re spe ctivo procedimento. HOMOLOGO o resultado da presente licitação em favor da 
empresa CONSTRUTORA BABILONIA L TDA - EPP, inscrita no CNPJ N: 
12.924.436/0001-56, com s e de na Rua Maria Antôn ia Rodrigues. nº: 799 - Sala G , bairro 
Nossa Senhora da Guia - Floriano - PI. Os recursos para o pagamento refe re nte ao 
objeto serão provenientes do R E CURSOS PROPRIOS, FPM, ICMS, ITBI , E OUTROS. 
HOMOLOGO este procedimento, para que doravante, possa surtir seus rea is e imediatos 
efeitos para a fase de execuçã o . 

Manoel Em íd io (PI) , 29 de abril de 2020. 

Prefeito Municipa l 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio 
Gabinete do Prefeito - GPMME-PI 
Praça São Félix, 11 - Ce ntro - CEP 64875-000 
CNPJ n° 06.554.125/0001-40 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 019-2020 
CARTA CONVITE Nº: 003-2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO O · SERVIÇOS N" 022/2020. 

TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A 
RECUPERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO OE ESTRADA 
VICINAL COM MOTONNELADORA, NA ESTRADA 
QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A COMUNIDADE 
RECREIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
MANOEL EMÍDIO - PI, TfPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI E A EMPRESA 
CONSTRUTORA BABILONIA L TOA - EPP, inscrita no 
CNPJN: 12.924.436/0001-56,NACONFORMIDADE DA 
CARTA CONVlTE Nº: 003/2020 E NA FORMA E 
CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS: 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Manoel Emídio, Estado do Piauí, 
entidade de Administração Pública, localizada à Praça SIio Felix, 11 . Centro, nesta cidade de Manoel 
Emídio, Estado do Piauí, CNPJ/MF nº 06.554.12510001-04, neste ato representada por seu Prefei to 
Mwúcipal, Antônio Sobrinho da Silva, brasileiro, piauiense, casado, portador do RO nº 216.SI3-
SSP/PI e CPF n• 096.806.083-87, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubi tscheck - Altamira 
nesta cidade de Manoel Emídio, no uso da C<Jmpctência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em 
sequência, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa CONSTRUTORA 
BABILONIA LTOA - EPP, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.0 12.924.43610001-56, estabelecida na 
cidade de Floriano-PI, à Rua Maria Antônia Rodrigues, nº: 799 - Sala G, bairro Nossa Senhora da 
Guia - Floriano - PI,. que apresentou os documento~ exigidos por lei, neste ato representa.do por seu 
sócio administrador o senhor GEORGE EVERSON NUNES DA SILVA CPF nº: 399.376.584-20, 
residente e domiciliado a Rua Fernando Marques nº: I 091 - Centro - Floriano-PI, e daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, j usto e avençado e celebram, por força do 
presente instrumento1 e em conformidade com o disposto no artigo 61, da Lei n.º 8.666193. 
C-Ontratação de empresa do ramo de construção civil. para a recuperoçllo e reforma das Escolas da 
Rede Municipal de Ensino, do mwúclpio de Manoel Emldio-PI, conforme Plani.lhas em Anexo, 
compreendendo todas as etapas explicitadas oo Projeto Básico e planilhas apresentadas em Anexo, 
que constitui partes integrantes do procedimento lic1tat6n o em epígrafe, confon::ne estnbelecP.ido no 
edital de licitação da carta Convite nº 00312020, observadas as d isposiç;:les da, Lei n.º 8.666193, • 
21/06193, e pela Lei Complementar I 23, de 14 de dezembro de 2006 e mediante as seguintes cláus las 
e condições. 

CLÁUSULA PRIMl':IRA - ºº ou.TETO ri 
1. Contratação d e empresa do ramo de construçiio civil , para a recuperação e regulanzaç de 

estrada vidnal com motoniveladora, na estrada que liga a sede do munic ípio a comwridade 

recreio. na zona niral do município de Manoel Emídio - PI, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
conforme Planilhas cm Anexo. 

Parágrafo ÚniC<J - A CONTRATADA executanl os serviços, rigorosamente de acordo com os 
termos deste contrato e documentos dele integrantes_ 

CLÁUSULA SECUNDA - DA PRE TAÇÃO DOS ERVJÇO , CONDIÇÕES OE 
CONTRATAÇÃO E OE PAGAMENTO: 

2 . J . O licitante adjudicatário deverá executar os serviços obedecendo as recomendações explicitadas: 
no Contrato, ou conforme o caso e de acordo com previsto nos incisos I e n. 3r1:. 73~ da Lei 8.666/93. 
Observada as exigências constantes d as especificações e da proposta. 
2.2 O pagamento será efetuado em do aC<Jrdo C<Jm o termino dos serviços e aC<Jrdo entre as partes, 
aC<Jmpanhado de apresentação de J'arum e Nota Fiscal e emiss!lo de recibo, tllo . somente ap6s a 
C<Jnstatação pela P refeitura Mwúcipal de Manoel Emídio-PI da prestação dos serviços 

CLAUSULA T ERCEIRA -DO RECEBIMENTO DA OBRA 

3.1 - A obro senl recebida mediante Termo firmado pela Secretaria Municipal de Obras, que fiscalizará 
todas ac; etapas dos serviços. 
3 .2 - O recebimento de que trota o subitem anterior não isenta o CONTRATADO de sua 
responsabilidade técnica e civil, de C<Jnformidade C<Jm o Art. 73, Parágrafo 2° da Lei 8.666193. 
3.3- O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente quando concluído, pelo res-ponsável pelo 
seu acompanhamento e fiscalização mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até. 15 
dias da comunicação escrita do CONTRATADO. 
3.4• O roccbimento definitivo scnl reali7_,odo por servidor ou Comis.sllo designada pelo Prefeito 
mediante termo circunstanciodo, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação ou 
vistorias que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto nos 
Art. 69 c 73 §3º da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 00 CONTRATO E FORMA DE PAGAME TO 

4.1 O vnlor global do presente CONTRATO é de RS 64 .. 976,82 (sessenta e quatro mil, novecentos e 
setenta e seis reais e o itenta e dois centavos), paza todo o período de sua vigênci~ conforme valores 
na proposta vencedora. 
4.2 O pagwnento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Manoel Emídio-PI, de acordo 
C<Jm o fornecimentos do objeto ora licitado, e m até 12h (doze horas) após a solicitação da 
administração, aC-Ompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida j untamente com 
recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contraio e/ou nota de empenho, cópia das certidões 
de regularidade j unto ao fNSS e FGTS, certidão C<Jnjunta de debitos fiscais junto á wúão, certidão 
negativa de débitos junto à SEF AZ, certidão negativa de dfüitos junto à prefeitura municipal, Ordem 
de Serviço do objeto. firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 
40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666193. 
4.3 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços realizados~c, 
referir. 

p \}'' 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio 
Gabinete do Prefeito - GPMME-PI 
Praça São Félix, 11 - Centro - CEP 64875-000 
CNPJ n° 06.554.125/0001-40 

4 .4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devo! vidas à CONTRATADA e neste 
caso o vencimento dar-se-á no praz.o de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação 
devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 
4.5 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liqwdação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta cm virtude de penalidade ou falta de entrega dos 
serviços. 
4.6 O pagamento somente será realizado após a verificação da siruação da mesma, relativa às 
condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à farura relativa aos 
Incisos III e IV, An 29 da Lei nº 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será snspenso. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa decorrente do presente edital, correrá à conta de recursos específicos nas seguintes 
fontes de recursos: RECURSOS PROPRIOS, FPM, ICMS, ITBI, E OUTROS 

CLÁUSULA SEXTA-DA VIGítNClA 

6.1 O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinarura e plena eficácia a partir da publicação 
de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado a critério da Prefeirura Municipal de Manoel Emídio e de acordo com o art. 57. § 1 º da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores dias corridos. 

CLÁUSULA SÉTIMA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7 .1 Sem prejwzo do integral cumprimento das disposições desta tornada de preço bem como das 
obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos 
necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
por dolo ou culpa, na execu,ão do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por 
seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes 
da execução do contrato, nos termos do Ar!. 71 da Lei 8.666193, com suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao 
contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no An. 77 da Lei 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quan.to à qualidade dos serviços 
realizados. bem como, eferuar a substituição ou a correção. totalmente às suas expensas de qualquer 
serviço que seja apresentado fora das especificações constantes da prop0sta apresentada. 
b) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, fiscais, com_ creiais e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos, respopndendo 
pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações. · 
i) Garantir os preços cotados pelo período de, no mínimo, 60(sesscnta) dias. 
j) ão transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuên ill d 

CONTRAT= ~ 

k) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
1) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, 
qualquer anormalidade verificada; 
m) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
n) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
o) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato. 
p) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 
8.666/93; 
q) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades 
objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
s) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por 
prejwzos ãvidos e originados da execuç~o do Contrato, e que sejam ajwzados contra a 
CONTRATANTE por terceiros; 

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Sem prcjwzo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, 
cabe à contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que tenham sido realizados em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo Contratado; 
e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais ou nos serviços 
executados, para posterior substituição se for o caso; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e fiscais antes do pagamento; 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os praz.os estipulados para entrega 
dos materiais e demais condições pacruadas no contrato, efetuar sanções previstas nas Leis nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e no Edital. 

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES 

9.1 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento 
pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a 
gravidade da falta, na aplicação das segwntes penalidades: 
9.1.l Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do 
CONTRATANTE, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, siruação que será 
registrada no SICAF; 
9.1.2 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atrasD 
na entrega definitiva do obra 
9 .1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entre 4 
da obra ou no descumprimento das obrigações assumidas; Í'·n l _ I 1 ·vt1•l 

9.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejwzo da aplicação das demais penalidades 
cabíveis; 
9.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e§ 3° do art. 87 da Lei 8.666/93. 
9.2 O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas respectivas alterações. 
9.3 As penalidades pecwúãrias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso 
ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o 
caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
9.4 Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-ácomuo.icação escrita 
à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial ( excluídas as penalidades de advertência e 
multa de mora), contando o fundamen.to legal da punição. 
9.5 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo Íll.Ídôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Mwúcípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei 10.520/02, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades especificas, a sua 
rescisão com as consequências contratuais e legais. 
11.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com 
redação atualizada pela Lei 8.883/94 
11 .3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei ( art. 79, e segwntes, da Lei 
8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Faz parte deste Contrato, o edital da presente licitação na modalidade Carta Convite nº 001/2016. 
e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqw estivessem transcritos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

13.1 Fica eleito o Foro de Manoel Emídio, da comarca de Manoel Emídio, Estado do Piaw, para 
dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possampse 
re~lvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado qu o , 
SeJa. 

IJ.1.1 "'-"""""' .... --.,.•--co=~ ~ 

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos 

Prefeito Municipal 
Contratante 

TESTEMUNHAS: 

Manoel Emídio-PI, 29 de abril de 2020. 

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADO 

l') _____________ ~ RG/CPF _____ _ 

2º) ______________ ~ RG/CPF _ ____ _ 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


