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.,.º 
Esta.auí 

Prefeitura Munlc:lpal de Munoel Emídio 
Praça Sõo Félix. nº 11 - Bairro Centro - CEP: 6-1.875-000 

CNP J: nº 06.55-4.125/0001-40 - prefeilura.me@outlook.c:om 

COMUNICADO 

Manoel Emlclio, 15 dcjancim de 2020 

A Prefeitun de Manoel Emídio por meio de seu representante legal, Prefeito ANTONIO 

SOBRINHO DA SILVA, vem, por meio deste comUllicu que o cronogmma de pagamenlD 

dos servidotes mucicipais passa a ser da seguinte forma: 

• A cada dia 10 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, serão pagos os servidores 

da Eduaaçio e do CRAS; 

• A cada dia 20 de aida mês, ou primeiro dio. útil subsequente, serio pagos os servidores 

da Saúde; 

• A cada dia 30 de aida mês, ou primeiro dia útil subsequente, serão pagos os servidores 

da Admiclsttação Geral. 

Atc11ciosamente, 

ANTONIO SOBRINHO DASil.VA 
P...Cdto Munic!p,,1 de Manoel Btnldio-PI 

~ 
Esta~lauf 

Prefeitura Munlclpal de Manoel Emídio 
Proço Soo Félix. nº 11 - Bairro Centro - CEP: 64.875•000 

CNP J: n º 06.554.125/0001-40 - monoelecoidio p tqui® gmqil.çom 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019 
TOMADA DE PREÇOS N". 00512019 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N' 064/2019 

Contratação de empresa do ramo de construção civil 
para a execução dos serviços de pavimentação em 
paraleleplpedo e drenagem de agua plull1ais em 
diversas ruas da sede do municlpio de Manoel Emídio -
PI. conforme especlncações técnicas do projeto e 
planilhas orçamentárias, que entre si celebram a 
Prefeitura Municipal de Manoel Emldio - PI e a 
empresa: T W Y CONSTRUTORA E CIA LTDA. CNPJ 
N: 10.428.912 0001-12 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO - PI, com seda na cidade de Manoel 
Emldlo - PI , locallzac:ta na Praça sao Félix. nº. 11. Bainro Centro, em Manoel Emídio - PI, CNPJ 
(MF) Nº 06.554 .125/0001-40, por meio do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Sr. Antônio Sobnnno da 
SIiva. brasileiro. casado. resldente e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade n• 
660.780 SSP-PI e do CPF n• 227 .056.783-87. dora\/8nte denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado, a empresa T W Y CONSTRUTORA E CIA L TOA com sede a foro na cidade de Uruçuí, Eslado 
do Piaul, estabelecida à Rua Major Luz , n• 135. inscrita no CNPJ (MF) sob o n• 10.428.912/0001 -
12 e lnsaição Estadual nº 19.467.990-0, aqui representada por seu sócio administrador o senhor 
VALDEI DE AQUINO RIBEIRO, bra"ilairo, casado, empreoário, portador do CPF N: 265.119.243-
00 e Carteira de Identidade RG N: 852 .324 , SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Major Luz , n: 
135-A. na cidade de Uruçuí-PI, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com as 
normas da Lei nº 8 .666, de 21/06/93, com as a lterações nela introduzidas até a presente data. as 
quais submetem as partes para tOdos os efeitos. têm Justo e acordado celebrar o presente Contrato, 
conduzido sob o regima de empreitada por preço global, regendo-se a contratação pelo fixado nu 
cléusulas seguintes: tp 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRA TO 

1.1 A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE. sob o regime de mpreltada por 
Preço Global, a Contrataçoo de empresa do ramo de construção civil para a axecução dos serll1ços 
de pavimentaç.ão em paralelepipedo e drenagem de agua pluviais em diversas ruas da sede do 
munlclpiO de Manoel Emldlo - PI, conforme especificações técnicas do projeto e planilhas 
orçamentârias. 

1.1.1. A ronna pela qual deverão ser executados os serll1ços licitados e as diversas obrigações 
do líCitante e do adjudicatário do objeto desta licitaçãc, estão registradas neste Edital. nas 
especificações técnicas.. planilhas orçamentárias e na Minuta do Contrato e anexos que, lgualmente. 
integram o dosslê de informações sobre a licitaçllo. 

1.1.2. O Contratado executará o objeto daatv oonlralo, responsabilizando-se pela qualidade 
das obms. l"'l'\ll1erisis e serviços r.ixecutedcs/fornecidos para este finalidade, lncluslve a promoção 
de readequações. sempre que-detecl.adas impropriedades que posoem comprometer a consea.,~ _ 
do objeto pactuado; r 

CLÁUSULA SEGUNDO 
DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

2. 1. São partes complementares deste Contrato , independentemente de transcrição: 
2.1.1. Processo Administrativo n• 051/2019. Tomada de Preços n". 00512019; 
2.1.2. Proposta apresentada pela Contratada; 
2.1.3. Seus anexos. os detalhes executivos, especificações técnicas, despechos e pareceres 

que o encorpam. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A aparelhagem e o material necessértos à execução dos trabalhos sert!o de 
responsabUidade e Onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a 
CONTRATANTE não ~&rá nem fomeceré quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos. 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO 

4 .1. As obras e serviços ora contratados obedecem rigorosamente às especificações dos 
anexos, os quais fazem parte integrante do Edttal da Tomada de Preços nº. 005/2019, reservado à 
CONTRATANTE o direito de rejeilDr os obras ou serviços que não es11verem de acordo com as 
referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA dirailo a qualquer reclamação ou 
indenização. 

CLÁUSULA QUINTA 
DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais 
elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente 
todas as condições e locais de execuç6o dos serll1ços, 1udo o que foi previamente considerado 
qu8fldo de elaboraçéo de proposte que epresento'J ne liciteçêo de que deoon-e este contrato, em 
razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e 
encargos que terá que suportar, representando aquelas preços a única contraprestação que lhe 
serà devida pela CONTRATANTE pela realização do objeto deste contrato. 

Panlgrafo Único • O reprasentante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as 
penas da lel que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato. IP 

CLAUSULA SEXTA , 
DAS AL TERAÇÔES DOS DETALHES EXECUTIVOS 1 

6.1. O Municlpio de Manoel Emfdio -PI se reserva o direito de, em qualquer fasa ou ocasião, 
fazer alterações nos detalhes execuüvos. seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das 
obras. na forma prevista na lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO VALOR DO CONTRATO 

7.1. A prefeitura Munldpal se obriga a pagar o valor deste Contrato qu" é de R$ 432.-408,26 

i.-•-••~••••--•• .. -••-•u••-1:~ 

representa o montante da proposta da CONTRATADA. 

7.1.1. Nos preços unitàrios estão incluldos lodos os custos d8 transporte, carga e descarga de 
materiais, despesas de materiais , despesas de execução, mão-de-obra, 1.,;s, encargos sociais. 
tributos , lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como 
despesas de conservaçiío ot6 o seu recebi monto definitivo pela Prefeitura Municipal. 

7 .1.2. O valor do presente contrato serà pago em parcelas, conforme medições a serem 
realizadas e fi scalizadas pela Prefeitura Municipal. 

CLAÚSULA OITAVA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A CONTRATADA se obriga a: 

8.1 .1. Executar os serll1ços segundo as especificações aprovadas e de acordo com os anexos 
constantes desta licitação, e adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços 
e a funcionalidade de seu resultado; 

8.1.2. Manter, durante todo o perlodo de realização dos serviços, objeto do contrato, as 
mesmas condiçOes de capacílação técnica que apresentou ao panicipar de licitação de que resulta 
este contrato, bem como as mesmas condições de habililação; 

8.1.3. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, raspeltando com absoluto 
rigor o orçamento aprovado e evitando a pràtica de aios e a adoção de medidas que resultem em 
elevação de custos dos serviços, indusive no que respeita à arregimentacilo, selc,çâo, contr"ff)lação 
e administração de rnao--de-Obra necesstlria à realização dos serviços; 

8.1 .4 . Atender prontamente às recomendações regularas da fiscalizaçllo; ~• 

8.1.5. Zelar pelos interesses da Prereilura Municipal relativamente ao objeto do contrato: 

8.1.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da 
fiscalizaçllo, seja inconveniente aos interessas da Prefeitura Municipal relativamente aos serll1ços; 

8 .1 7 Manler permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com 
ptenos poderas para representar a CONTRATADA frente à Prefeitura Municipal; 

8.1.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos 
pela Prefeitura Municipal e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT. 

8.1.9. Permitir o livre acesso aos documentos e registros conlàbeis da empresa , referentes ao 
objeto contratado para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de 
controle interno e externo; 

8. 1 .9. Adquirir e fomeoer Equipamentos de Proteçao Coletiva - EPC e Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI , a todos os empregados, bem como onentá-tos quanto a necessidade e 
obrigatoriedade de seu uso em serviço ; 

a.1.1 o. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de sub--empreitada: 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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Pr@feltura Munlclpal de Manoel Emídio 
Proc::: c.":I Sôo Félix, nº 1 1 - Rnifro Centro- CEP: 64 .875-000 

C NP J : nº 06.554. 1 25/0001-'10 - ieyle...ml.dklJ;Jiaui'P)groail com 

8 .1.11 . Manter a Regularidade Fiscal , inclusive do recolhimento do ISSQN ao munlclpio do tocai 
de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato: 

8 .1.12. Adquirir produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais necessários à 
execução desta obra e que atendam a normas t~a,icas brasileiras. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA esterá , durante todo o periodo de execução deste 
contrato, sujeite à fiscalização da Prefeitura Municipal, quer sejo exercida por servidores do quadro 
de próprio da Prefeitura Munidpal, quer por terceiros especialmente contratados psrs e51.e fim; 

ParJtgrafo Segundo - Nos cases em que a CONTRATADA nAo concordar com as 
recomendações ou ordens da fiscalização. delas poderá recorrer ao titular da Prefeitura Munk::ipal, 
tendo este recurso erett.o suspenSivo da ordem fiscal . 

CLÁUSULA NONA 
DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

9 . 1 . A CONTRATANTE se obriga a: 

9 .1.1. Disponibilizar o local da obra; 

9 . 1.2 . Aprovar as mediç6es em tempo h.ébil ; 

8 .1.3 . Efetuar os pagamentos devidos â CONTRATADA. conforme estabelecido na clãusula 
sétima deste Contrato: 

9 .1.4 . Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 

9 .1.5 . Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execuç:Ao do contrato; 

9 .1 .6 . R- os tributos e contribu!ç,ões 90bfe os pagamentos men5almenle efetusdOs. 
utilizando-se as allquotil!ls previstas para cada tipo de serviço. conforme legislação; 

9 .1 . 7 . Aplicar penalidades. conforme o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

10.1 . Os recursos financeíros para a despesa decorrente da oon1rataç.Ao que se seguirem à 
licitação correm por conta de recuraos do 990115 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS. 
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.0384.2054.0000-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE CALÇAMENTOS. ATIVIDADE· 449051-0BRAS E INSTALAÇÕES. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11 .1. O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relaçãO com a execução dos 
serviços contr-a1ad05, e apresentação de seus efeitos ou resultados n05 tennos estabe lecidos nos 
documentos da licitação: 

11 .2 . O pagamento dos serviços Mrã llllto por Intermédio da Prefeitura Municipal , em moeda 
comonta do Pala, por mBio de depõeilo em conta conente bancária da(a) Contratada(&), 
especificada no Contrato, em parcelas compaUveis com os Cronogramas Físico e Financeiro, contra 
e efetive execuçAo dos serviços " apnoMntaçllo de ""us ..rllltos. tudo pnNiamente atestado pelo 
setor competente da Prefeitura Munieipal. mediante ep,-ntaçAo doa aeguintaa documentos: 

11 .2 .1 . Notas Fiscais de Serviços/Fatura; 

11 .2 .2 . Cópia da Guia da Previcl6ncia Soeial - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, devidamente quitado, relativo ao m6a da última 
competência vencida; 

11 .3 . A Cont- epre8Bntará e P""81lura M unlclpal de Manoel Emldio para pagamento. 
faluflil ou documento equivalente. Reoebide, a fature ou oobrer1ça Mr6 examinada pela Prefenura 
Municipal no rTW<imo de 10 (de) dias. No exame a Pnofeitura Municipal. preliminarmente. verfflcarã 
a certificará e ..retiva execuçlo dos Mrviços indicados na !atura a a regular entrega de seus llfei1os. 
Estando tudo em ordem, o pagamento .seré feito sem nenhum acÁlscimc cu agregado financeiro : 

11 .3 .1 . A CONTRATADA apreMntarã a medição doa serviços ..retivamente executados 
acompanhados das ~VBII memórias para a Flacalização. para a conferência da mediçào. 
compatibilizando-a com os dados da planilha de preços conotantes de sua proposta. bem como da 
documentação hábil de cobrança; 

11 .3.2. Se ocom,n,m aditivos d1100rTentas de alterações dos projetos que incluam acréscimo 
de valores e que-• de sarviç08 e materillia, a CONTRATADA deveré readequar es\e aditivo 
ao aonogmma flsico--financeim orig'inal e reapresentá-lo com as devidaa alterações, na lavratura 
do aditivo; 

11 .3 .3 . Os valon,s ráerentes aoa serviços rejeilados. relativos a uma medlçAo. HrAo retidos e 
só 8Brio pagos epósa CONTRATADA relaz&-los; 

11 .4 . SerAo nrtidos na fonte oa demais tributos e contribuições sobre os pagamentos 
mensalmente ..retuados. utilizando-H • allquotas p,...,;.- para cada tipo de Hrvlço. conforme 
legisleçêo; 

11 .5. Caso a execução doo, aerviçoa .., H1enda por mais de um ano. os pn,ços da proposta 
vencedora poderilo ""r reajustados segundo Indico> que reflita o incremen1o de custos da 
Contratada. a cada periodo anual. conforme fixado na cléuaula referente a reajus\amento de pn,ço; 

11.6 . A primeira !atura a 98r paga deveré estar acompanhada da ART ex~ida pelo CREA da 
região onde es\arão sendo exeartados as obras e serviços, comprovando o registro dO Contrato 
naquele Consaho: 

1 1 .7 . Todos os paga ...... ntos devidoa .à CONTRATADA considerar-se-lo fai109, de pleno direito, 
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta CorNnta 23.207-41. mantJda pela 
CONTRATADA junto ao Banco do Brasl. Ag6ncla 0196-7 , valendO a Prefeitura Mu~icipal 
comprovantes d" pagamento e como instrumento de quitação. os recibos dos dep6sí! ou 
transterenci• bancàrias; . 

íl-

~~ --1aur Pnofeaum Munlclpal de Manoel Emldlo 
P~oço Sõo Féb. n º 11 - Bolrro Centro - CEP: 64.875-000 

CNPJ: n tt 06.ss,.1 2510001-.itO -rnonoelAo:idio Pi□LJi@arnon com 

CLÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

12.1. A Prefeitura podenl tHder'loer os aeMQDS atnillVêa ela profatO oorT4)1amantar, madlGnta 
IP~l!II comunlcaçAa escrita e ■ COl"ltl'atad■ fica obrigada a aceítar, nas rnasrnaa 00ndlçe.. 
oont.-atueis, OI .cr6-.imoa ou .M1preasõea que .., fizeram necessár1011 n .. obras •• 25% (vinte • 
cinco por cento) do valer l"'dal atuallZadO dO contrato; 

12.1. 1. Neste caso os valonttl -raoacntSCldos "".-.-ma propo,çAD cala.llados pela proposta 
de preçoe apresentada e , o ~r correspondente ao acr6K:lmo Nrá de Inteira re.ponsablHdade da 
P""eltura Mun lei pai. 

Cu\USUL.A DÉCIIIA TE\CEIRA 
DOS TRIBUTOS 

13 .1. TOCIOe a. tributem que Incidirem ou vierem ■ incidir ao Dre este Contrato ou aobre oe 
serviçoe contratado■• correr6o por corrt.11 exdUINYII d■ CONTRATADA .. - _,. - nas 
épocas devidas . 

Cu\USUL.A DilCIIIA QUARTA 
DOS PRAZOS 

14.1 . O prazo mmdmo para Inicio dos BefVlços fica lb<ado em 10 (dez) d- conaecuttvoa. 
co- a par1ir da d- de expedlçAo da Ordem de ExecuçAo de Setviço•: 

14.2 . O prazo _para execuçAo daa obrae a &erviçoa de que 1t'ata eete Contnlto é de 3U 
~ntoa • ......,. • cinco) dlaa, de ■cotdo com o cronograma flalco financeiro, contados • 
partir d•- de recebimento pela CONTRATADA, da Ord■m de S.rviçoo, emitida pela P...,_,,_ 
Municipal: 

14.2 .1. 09 prazoa podera<> -r prorrogado■. mantlda9 - demala cléuaul- do Contrato e 
BS999"'8da à rwulenç,lk> de MU equitlbnoeconõnlioo-fit,-tOeito, de ...,,ro. .. -com o dls
no § 1• do Art. 57. da Lei n" 8 .686193 e auaa alteraç6ea, desde que juatlflcmo por escrito e 
devidamente aprovado pefa Prwfeltura Munk::lpal ; p 

14' .3 . O contrato se extlngulnl os (c:inoo) dlaa ap6a o receblmw'lto definitivo da obra. , 

CLÃUBULA DÉCIMA QUINTA 
DA RE8PON8ABILIOAOE PROFl88IONAL 

15.1 . A CDNTRAT ADA ... u ... ln1elra .... pon-■bil idadlt praliasionat pela execuç60 daa ol>ras 
• serviços. contnrtados. obrigando-se, ■Inda a comunicar ■ Prwfeit\lra Municipal, ■ de.fgnaçlo do 
dll1gen1e téenlco. cabendO a - • responMl)llld- lotai dê agir em nome da CONTRATADA. 
acumulando. ae for o caso. a& raapon-bllldadaa admlnfst.rallvaa deconentaa. bam como comunicar 
previamente t.cxla• as aubsth:ulções que vier a operar em sua equipe Ulla'lica alocade a0,9 ttabailhoa 
objeto do pn,-, nte Contrato: 

P.,..grafo Unleo -A CONTFtATADA 91!11 Obltga a manter. durante toda a mc:ecuçAodo Cont.rato, 
em compabl>HidD<le oom - ob,;.ga;,lles por ela --• - 89 oondiQ6<M, de hablllteç,6o ., 
qualif\ceçAo exigid- na li<:itaçAo. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

16.1 . A CONTRATADA assuma inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados a 
Prefettura Municipal ou a terceiros na execuçao das obres e serviços ora conlratados, indusive 
acidentes, mortes. perdas ou de.,truições. parciais ou totals. a pessoas, materiais ou coisas. 
isentando o Municfpio de Manoel Emldio de todas as reclamações que possam surgir em 
consequência des1e Contrato. ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou 
da quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas neeessálias para evtter 
danos a terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Seré de exclusive 
responsabilidade da contratada a obligação de repa rar os prejuízos que vier a causar. quaisquer 
que tenham sido as medidas preventivas adotadas. 

17.2. A contratada será única , integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os 
prejuízos, de qualquer natureza. qua causar a Prefeitura Municipal ou. ainda. e lerceiros, em 
decorrência da execuçao das obras e serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus 
sucessores. 

17.3 . A contratada será. também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes 
.à legislação social. trabalhis1a. fiocal, aecuntária ou previdenciária, bem como todas as despesas 
decorrentes da execução de e11entuals trabalhos em horários elClraordinélios (diurno ou notumo). 
inclusive despesas com instalações e equipamento nec:e5Ylrios às obr.as e serviços e , em resumo, 
todos os gas1os e encargos de material e mão-de-obra nea1ss.àrios à complela realização do objato 
do Contrato e sua entrega perfeitamente condulda. 

17.4 . A contratada deverá: 

17.4.1. Providenciar, às suas a:xpensas, cópias dos elementos que venham a ser n 
a assinatura do Contrato. como também no decorrer da execuç;lo dos serviços: 

17.4.2. Registrar o Contrato no CREA e apresante,. à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de 
pagamemo da "Anotaçao de Responsabilidade Técnica"; 

17 .4 .3 . Responsabilizar-se pela efelivação de seguros para garantia de pessoas e llens: 

17.4 .4 . Manter permanentemente no local dos serviços. equipe técnica composl'! de 
profissionais habilitados e ele capacidade comprovada. que assuma perante a FISCALIZAÇAO a 
Responsabilidade Técnica pelos serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato. inclusive 
com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tome necess.àrias: 

17.4.6. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços em qualquer dia ou hora, 
prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados. inclusive de ordem administra1ive; 

17.4.7 . Obedecer às normas de higiene e preven<;ao da acidentes, no sentido de garantir Ji 
salullridade e segurança no canleiro de obras e serviços ; w· 
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17.4.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcia,lmente, os defeitos ou 
incorreções verificadas nos serviços, resultantes de execuçao irregular, não correspondentes às 
especificações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
DAS AL TERAÇÔES CONTRATUAIS 

18.1. Alterai,Oes do contrato original que venham a ser necessérias serão incorporadas ao 
Contrato durante sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes 
ca.sos: 

18.1.1. Unilateralmente p,ela Prefeitura Municipal: 

18.1.1.1 . Quendo, por sue in+cietive, houver modificações dos detalhes executivos ou das 
especificações. pma melhor adequaçoo técnica do objeto; 

18.1.1.2 . Quando necessãria à modificaçAo do valor contratuar em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite de 25% (vinte e Cinco por cento) do valor Inicial 
atualizado do Contrato. Nenhum acréscimo ou supres.do poderá exceder este limite. 

18. 1.2 . Por acordo entre as partes: 

18 .1.2 , 1. Quando houver a substituição de garantia de execução. per deliberaçilo conjunta das 
partes; 

18.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamen1o. por imposição de 
circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento 
com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contra-prestação da t!!!X@CUçãO 

do objeto; 

18.1 .2.2.1. Os serviços adicionais cujos preços unitérios não são contemplados na Proposta 
inicial serão fixados mediante acordo antre as partmi, respeitando os limi"te.s estabele.cidos no 
subt1em ·1a .1, 1 2·: 

18.2 . A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supre3sões que se fizeram necessilri03 na contralação, na forma do artigo 65 § 1° da Lei 8666/93, 
do valor inicial do con1reto. ~ 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
DA FISCALIZAÇÃO ,V 

19.1. A FISCALIZAÇÃO da execuçao das obras e serviço• sera feita pela Prefeitura Municipal. 
através de equipes ou grupos de trabalho, de fonna a fazer cumprir rigorosamente os detalhes 
executivos, as especificações. os prazos. as condiçMs do Edital. a PROPOSTA DE PREÇOS e as 
disposições do Contrato; 

19.2. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o diretto e a autorid1>de para resolver, todo e qualquer 
caso s.inguler, duvktoso ou omisso nêo previsto no Editei, nas Especificações. nos Oetafl"teg 
Executivos, nas Leis, nas Nonmas da Prefeitura Municipal , nos Regulamentos e em tudo mais qu:JL.. 
de qualquer fonna, se relacione. direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questâo i 
seus complementos. ouvida a autoridade do órgão: 

19.2.1. Compele, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: 

19.2.1.1. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou n6o especificado e estipular o 
prazo para a sua retirada da obra; 

19.2.1.2. Exigir de contratada , o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima 
Sexta deste Con1rato; 

19.2.1.3. Indicar à con1ratada, todos os o!leml!!mos Indispensáveis ao Inicio dao obras, dentro 
do prazo de OS (cinco) dias. a contar da data de emissão de Ordem de Execução de Serviços; 

19.2 .1.4 . Esclarecer prontamente as díavldas que lhe sejam apresentacsas pela contratada: 

19.2.1.5. Expedir. por escrito. as determinações e comunicaç,ões dirigidas à contratada; 

19.2 .1.6 . Autorizar as providências necessát1as junto a terceiros: 

19.2.1.7. Transmitir. por escrito, as ins1ruções e as modificações dos clctalhcs executivos que 
porventura venham a ~r feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas; 

19.2.1.8. Dar a Prefeitura Municipal imediata ci6ncia dos fatos que possam levar à aplicação 
de penalidades contra a contratada OtJ mesmo à rescisão do Contrato: 

19.2 .1.9 . Re:,atar Qportunamente a Prefeitura Municipal ocorrência ou circunstência que 
acarretar dificu ldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros: 

19.2.1.10. Anotar os ,_sou observações cujo registro se faça necess;'orto. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
DA CAUÇÃO DE EXECUÇÃO 

20.1. A critério da Contratante serll estipulada um garan1ia para a perfeita execução das 
obrigações contratuais e liquidez das multas convencionadas, uma Cauc;:ão de Execução 
correspJndente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, a ser Integralizada em qualquer das 
modaJida<:le-5 legalmente previstas, no prazo fixado no Edital da Coocorrl!ncia de onde se origina 
este Contrato; 

20.2. Ocorrendo rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a Prefettura Municipal. 
imporé é CONTRATADA as penalidades legais e con1ratualmenle previslas, exigindo, inclusive. 
Indenização que devera ser cala.dada de acordo com os projulzos provocodos pelo inadimplência; 

20.3. Sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, a Caução de Execução seré 
restítulda corrigida pelo indice oficial da poupança, se for o caso , após a aprovação das obras e 
serviços pela Prelai!ura Municipal, 30 (trinta) dias após a•pedição do Termo da R~·mant 
Definruvo das obras e serviços urna vez veriflCado a perfeita execução dos mesmos. 

CLAUSULA VIGE:SIMA PRIMEIRA . " db,_____. 
DAS PENALIDADES r 

21 .2. A mutta de mora a ser apl icada por alraso injustificado na execução do contrato, será 
calculacla sobre o valor dos serviços nllo concluídos , competindo sua aplicação ao titular do órgão 
contratante, observando os seguintes percentuais: 

21 .2.1. de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atmso até o limite correspondente a 15 
(quinze) dias; e 

21 .2.2. de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia. 
alé o lim~e correspondente a 30 (trinta) dias; e 

21 .2.3. de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia. até o 
Hmite correspondente " 60 (sessente) dias, findo o qual a Contralante rescindirá o contrato 
correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanç,ões previs1as na Lei nº. 8.666193. 

21 .3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio porcento) sobre o valor da wntrataçilo. quando 
a Contratada: 

21 .3.1. Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Prefeitura 
Municipal . no cumprimento de suas atividades : 

21 .3.2. Desatender és datermlnaç,ões da fiscalização da Prefeitura Municipal ; e 

21 .3.3. Cometer qualquer infração ás normas legais federais, estaduais e municipais. 
respondendo ainda pelas muitas aplicadas pelos órgãos compe1en1es em razAo da infração 
cometida. 

21.4 . Será aplicada multa de 2% (dois por cen10) sobre o valor da contratação quando a 
Contrai-: 

21.4.1. Executar os serviços em desacordo com o projeto bésico. normas e técnicas ou 
especificações. independentemente da obrigação de lazer as correções necessárias, :Is suas 
expensas; 

21 .4 .2. Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, 
negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados; 

21 .4 .3. Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 
doto ou má fé, venha a causar danos á Contratante ou a terceiros, independentemente da o~brtgação 
da Contratada em reparar os danos causados. 

21 .5. ADVERTÊNCIA . 1 ' 

21 .5.1. A aplicação da penalidade de advertência saré efetuada nos seguintes casos: 

21 .5.1.1 . Descumprimento desobrigações assumidas conlrelualmenle ou nas licilaçóes, desde 
que acarretem pequeno prejuizo a Prefeitura Municipal, independentemente da aplicação de mult; di 
moratória ou de inexecuçêo con1retual , e do dever de ressarcir o prejuizo; ff' 

21 .5.1.2. Execução insatisfatórta do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 

21 .5.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 
das atividades da Prefeitura Municipal , desde que não sejam passiveis de aplicação das sanç,ões 
de suspensão temporária e declareçêo de inidoneidade. 

21.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

21 .6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Manoel 
Emídio pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem 
o procedimento licitatôrio ou a execução do contrato. por fatos graves. cabendo defesa prévia. no 
prezo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento de intimeçao; 

21 .6.2. Suspens8o temporéria do dirdo de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal por 
prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes situações: 

21 .6.2.1. Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que 
tenha acarretado prejuízos significativos para a Prefeitura Municipal; 

21 .6.2.2. Execuçllo inaatisfatôria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da 
sanção de advertência. 

21 .6.2.3. Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentm do prazo estabelecido pela 
Prefeitura Municipal. 

21 .6.2.4 . Não concluir os serviços contratados: 

21 .6.2.5. Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra 
irregulari<!ede, cor,treriendo o disposto no edital de licitação, não efetuando sue subs1ítuiçllo ou 
correção no prazo determinado pela Prefeitura Municipal ; 

21 .6.2.6. Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos " P?>ttura 
Municipal, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatôrio; -

21 .6.2.7 . Praticar atos íllcitos, visando frus1rar os objetivos da licitação; 

21.6 .2.8. Demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, 
em virtude de atos illcitos praticados: 

21.6.2 .9. Reproduzir. divulgar ou utilizar. em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, 
sem consentimento pr6vio da Prefeitura Municipal . 

21.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

21.7.1. A declaração de lnidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal se constatada a ~~u 
fé, ação maliciosa e premedrtada, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidénciff 
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faltas que acarretem prejulzos a Prefeitura Municipal . 

21 .7 .2 . A declaraçtlo de lnldoneldade Implica proibição de licitar ou contratar com e 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja 
promovida a reabi111ação. perante a Prefeitura Municipal, apôs ressarcidos os prejuízos e decorrido 
o prazo de 02 (dois) anos. 

21 .7.3. A declaração de lnidoneidaade palliil lk:ililr e contratar com a Administração Pübtica sefli 
aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que: 

21 .7.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos. fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos: 

21 .7 .3 .2. Praticarem atos lllcitos, visando frustrar os objetivos de licitaÇêô: 

21 .7 .3.3 . Demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar con, a Prefeitura 
Munidpa.1 1 em virtude de atos ilicitos praticados; 

21 .7.3.4. Reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em beneficio próprio ou de terceiros, 
quaisquer informaç6es de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução 
deste contrato. sem consentimento prêvio da Prefeitura Municipal, em caso de reíncidência; 

21 .7 .3.5. Apresentarem a Prefettura Municipal qualquer documento falso, ou falsificado no todo 
ou em parte. com o Objetivo de participar da licitação, ou no curso de re1açao contratual: 

21 .7 .3 .6 . Praticarem tato capitul!ldo corno crime pela Lei 8.666/93. 

21 .7 ,4 . Independentemente das sanções a que se referem os itens 21.2 a 21.3 , o licitante ou 
contratado está 5Ujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a 
Prefeitura Municipal propor que aeja responsabilizado: 

21.7.4.1 . Civilmente, nos termos do Código Civil; 

21 .7.-4 .2. Perante os órgãos incumbidos de fiscalizaçAo das atividades contratadai?.ou do 
exercício profissional a elas pertinentes; .. 

21 .7.4 .3. Criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

21 .8 . Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multad , ante.s 
que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

21 .9 . As sanções serio aplicadas pelo Prefeito Municipal . facultada a defesa prévia do 
interessado. no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. com exceção da declaração 
de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforma§ 3° do art. 
87 da Lei nº 8.666/93. 

21 .10. As multas administrativas previstas neste instrumento, nAo têm caráter compensatório e 
assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das inln,ções cometidas. d 

CLÁUSULA v1a'=s1MA SEGUNDA ~ 

DA RESCISÃO 

22.1. O Conlrato a ser celebrado podera ser rescindido na forma dos artigos 7B e 79 da lei 
8 .666193, nos casos: 

22.1.1. Administrativamente, nos seguintes casos: 

22.1.1.1. Não cumprimento de c láusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 
executivos ou de prazos: 

22.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 
executivos ou de prazos: 

22.1.1.3. Lentidao no seu cumprimento, levando a Prefeitura MuntClpa1 a comprovar a 
impossibffidede da oondusêo da obre , do serviço ou do tomeci rnenlo, nos prazos estipi..d&dos; 

22.1.1.4 . Atraso Injustificado no Inicio das obras, serviços ou fomecimentos; 

22.1 .1.5. A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação a Prefeitura Munlclpaf: 

22.1.1.6 . A Suboontrat~o total ou parcial de 5eU objeto, a associação do licitante contratado 
a outrem, cessAo ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporac;Ao do 
licitante contratado, ni.o admitido pr'eViamente pela Prefeitura Municipal . 

22.1.1.7 . De5atendimento à~ determinações regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim corno a de .seus superioras; 

22.1.1.8. Cometimento reiterado de feitas na execução do objeto contratado: 

22.1.1.9. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições q"jf!e. a juízo . 
de. Prefeitura Municipal, ponham em risco e perfett:e execuç.êo das obrss ,e seMÇOS; , . 

22.1.1.1 O. Dissolução da sociedade contratada: 

22. 1 .1.11. Alteraçlo social ou a modlflcaçl!o da finalidade ou da estrutura do licttante atado 
que, a juízo da Prefeitura Municipal, prejudique a execução do Contrato; 

22.1.1.12. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justific.ada.s. e determinadas pela Prefeitura Municipal e exaradas no processo administrativo 
referente ao Contrato; 

22.1.1.13. Supressllo de obras e serviços que acarretem modificações do valor Inicial do 
Contrato além do llmlte Imposto ao contratado: 

22.1.1.14. Suspensão de sua exec:u~o, por ordem escrita da Prefei1ura Municipal p0r prazo 
superior e 120 (cento e vinle) dias, salvo em caso de calamidada pública. grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 9uspens6es que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pegamento obrigatório de indernzações peles sucessivas e conturtuelmente 
imprevistas desmobilizações. Ê essegur~o ao licitante contratado. nesses casos, o direito de o~r M_ 
pela 5USpensão do cumprimento das obngações assumidas. até que seJa normalizada a situação~ 

22.1.1.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos peta Prefertura 
Municipal, em raz.ão da execução do objeto do Contrato. ou parcelas destes , salvo em caso de 
calamidade pública. grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante 
contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações. até que seja 
normalizada a situação: 

22.1.1.16. Não liberação. pela Prefertura Municipal, de área ou local para execuçao dos 
serviços. nos prazos contratuais, asseguradô ao llcltante contratado o direito de optar pela 
suspensao do cumprimento de suas oMgações, até que seja normalizada a Situaçao; 

22.1.1.17. Ocorrência de caso fonulto ou de força maior, regularmente comprovado. que seja 
lmped!Uvo da exeaição do Contrato: 

22.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do eJI. 27, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 

22.2. Amigavelmente petas partes. 

22.3. Judicialmente. 

22.-4 . A rescisão administrativa ou amigávol devera ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

22.5. No caso da rescisão administrativa embasada em raz~ de interesse do serviço público, 
prevista noll subitens •22 .1.1.12 a 22.1.1.18". do item 22.1, sem que haja culpa do licitante 
contratado, este ser& ress.arcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo 
ainda direito a: 

22.5.1. Oevoluçào da garan~a prestada: 

22.5.2. Pagamento devido pele exeaiçêo do Contrato até e data da rescisão; 

22.5.1. Pagamento do custo da desmobilização. 

22.6. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas ·22.1.1.1. a 22.1.1 .12 e 22.1.1.18". 
poderá acarretar as seguintes consequências, aplicévais segundo a ocorrência que a justificar. sem 
prejuizos das sanções previstas: 

22.6.1. Assunção imediata do objeto do Contrato. no estado e local em que se encontrar. por 
ato próprio da Prefeitura Municipal ; 

2.2.6.2 . Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente. do local , instalação. 
equipamentos, material e pessoal en1pregadôs na ex8CYr;ão do Contrato, necessário a sua 
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente. mediante avaliação na forma do 
inciso V do Art. 58. da Lei nº 8.666193 e suas alterações: 

22.6.3. Execução de garantia conlratual, para ressarcimento da Prefeitura Municipal dos 
valores das multas e indenizações a ete dellida; 

= ·----~""""'~º'm•-... J•--r 
Prefeitura Municipal. 

22.7 . Os casos de rescisão contratual serio formalmente motivados nos autos do processo. 
assegurado o contradltôrio e a ampla defesa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 
SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 

23.1. O lici!ante contratado não poderá ceder. sub-rogar, parcial ou totalmente as obras e 
servíços objeto deste Edital por não haver respaldo legal, poderá , no entanto. subcontratar mediante 
prévia autorização, por escrito, observando-se. quando concedida autorização para subcontratação, 
celebrar com o terceiro a quem subcontratar. Contrato com inteira obediência aos tennos do 
Contrato original firmado com a Prefe~ura Municipal e sob a sua inteira e exclusiva respons.abilidade 
e não poderá ultrapassar de 30% (trinta) por canto do valor do objeto contratado. na fonna 
determinada peta Prefeitura Munlcipet. 

23.1 .1. No caso de suboontratação, deverá ficar demonstrado e doc:umentado que esta 
somente abrangerá etapas dos serviços. ficando clero que a ,ubcontratada apenas reforçará a 
capacidade t~ica da contratade, que executará. por seus próprios meios, o principal do serviço 
de que trata este Edílal. assumindo a responsabífidade direta e integral peta qualidade dos serviços 
contratados. 

23.1.2 . A assinatura do contrato caberá somen1e à empresa vencedora, por ser a (mica 
resp<>nsával perante A Prefeitura Municipal. mesmo que tenha havido aprasenteçAo de empresa a 
ser subeontratada para a execução de determinadOs serviços integrantes desta licitação. 

23.1.3 . A Pretertura Municipal se reserva o direito de, após a contra1açAo dos serviços. exigir 
qU<O o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à 
comprovação de suficiência a ser por ela realizada e de determinar a subslituiçAo dewualquer 
membro da equipe que nlo esteja apresentando o rendimento desejado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA 
DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

24 .1. Concluídos os servíços. após comunicação fonnal por escrito do adimplemento total da 
conclusão pelo licitante contratado. a Prefertura Munieipal procederá ao recebimento provisório do 
objeto. pela FISCALIZAÇÃO. mediante termo circunstanciado, assinado pela.a partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado . 

24.2. A Prefeitura Municipal receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não supe<ior 
a 90 (noventa) dias do recebimento provisório . Durante o período compreendido entre o 
recebimento provisório e o recebimento definrtivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar 
reparos que. ajuízo da Prefertura Municipal. se fizeram necessários quanto à qualidade e segurança 
do objeto. 

24.3. Encerrado o prazo fixado no subrtem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por 
uma comissão designada para tal fim. mediante termo circunstanciado aSSinado pelas panes. desde 
que se comprove a adequaçéo do objeto aos termos contratuais. oonforme o disposto no aJI. 69 da 
Lei nº 8.666193 e suas alterações. sem prejulzo das sanções Civis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA 
DOS CASOS OMISSOS 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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25.1. Os casos omissos e os que se toman,m controvertidos serão decididos pela Lei n" 
8 .666/93, garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus intaresses. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA 
DA EFICÁCIA E DA VIGt:NCIA 

26.1. A validade deste instrumento deoom,rá de sua assinatura, tomando-se eficaz a partir da 
publicação, em extrato. na lmp111nsa Ollcial. ciue será providenciada pela Prefeitura Munldpal nos 
tennos do Parágrafo Únioo do Art. 61 da Lei nº 8.668/93 e suas alterações; 

26.1.1. O prazo para execução das obras e seiviços de que trata este Contrato é de 365 
(trezentos e sassanta a cinco) dias de acordo com o cronograma físico financeiro, contados a 
partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela Prefeitura 
Municipal, podendo ser prorrogado QOnlom,e e Lei 8.666193 e suas eilefeções. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA 
OA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO 

27.1 . Em llavendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação 
de qualciuer uma destas operações ficará condicionada a análise por esta adminislração contratante 
do procedimento 111alizado. lendo presante à possibilidade de nsooa de insucesso na execução do 
objeto contratado. ficando vedada a sub-rogação contratual. 

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA 
DO FORO 

28.1. Fica eleítooforoda cidade de Manoel Emídio - PI, como o único competente para dirimir 
quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato. 

E, para firmeza e validade de ludo o ciue ficou dito e aqui estipu lado, lavrou-se o presente 
instrumento. em 03 (três) vias, que depois de lido e achado conforme. vai assinado pelas partes e 
testemunnas abaixo. 

Manoel Emldio - PI, 15 de janeiro de 2020 

TESTEMUNHAS: 

1-~r,{Afz/4~&{~ 
CPF éJ,l / . .2/J f". f ,2_.] _ ftJ 

Estado do Plaui 
Prefeitura Municipal de Manoel Emfdlo 
Comissão Permanente de Ucltação 
Praça sao Félix, 11 - Centro - CEP 64875· 000 
OIPJ no 06.554.lZS/0001-40 

ORDEM DE SERVIÇOS N°: 008/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO - PI, inscrita no CNPJ 
06.554.125/001-40, através do chefe do executivo municipal, AUTORIZA 
através da Presente Ordem de Serviços-O.S a Contratada dar início aos Serviços 
Oriundos e Fundamentados abaixo: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 051/2019 

TOMADA DE PREÇOS: Nº: 005/2019 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666/93 e demais Legislações Vigentes 
pertinentes ao tema em epigrafe, Edital TP n° 005/2019 com todas planilhas e 
Anexos. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manoel Emídio, inscrita no CNPF n° 
06.554.125/0001-40. 
CONTRATADA: T W Y CONSTRUTORA E CIA LTDA, CNPJ N: 10.428.912 0001-
12 estabelecida à Rua Major Luz, n° 135 - Uruçuí- PI. 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução 
dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem de agua pluviais 
em diversas ruas da sede do município de Manoel Emídio - PI, conforme 
especific.ações técnicas do projeto e planilhas orçamentárias. 
FONTE DE RECURSO: 990115 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS, 
PROGRAMA DE TRABALHO~ 15.451.0384.2054.0000<ONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, ATIVIDADE: 449051-OBRAS E 
INSTALAÇOES 

Manoel Emídio (PI), 15 de janeiro de 2020 

AnÍ:6nlo Sobrinho da Slly§l. ~~\CW~ 

Prefeito Municipal~~~,..._,.,. 

e ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS 

CNPJ: 06.553.713/0001/69 
... Praça Liclnio Pereira, 24 ~ CEP: 64.645-000 

--•- Francisco Santos - PI ..... atff,_ 

Portaria nº 03/2020 Francisco Santos-PI, 15 de janeiro 2020. 

O Prefeito Municipal de Francisco 
Santos, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais. 

Considerando que com base na Lei Municipal nº 275/2007, no Capítulo 
N , Seção X do Estado dos Servidores Públicos Municipais, o requerente faz jus 
Licença Prêmio de 03 (meses). 

Considerando a requerimento escrito de 01 de dezembro de 2020. 

Art. 1°. - Coo.ceder à Servidora Pública Municipal Rosa 
Cledivênia dos Santos, Licença Prêmio pelo prazo de 03 meses (três meses); no 
período 01 de janeiro à 01 de abril de 2020. 

Art. 2°. - A presente portaria entre em vigor nesta data e 

revoga disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Santos-PI, 15 
de janeiro de 2020. 

Publicada, regis trada e numerada esta portaria, sob o n º 03-
(três) em 15 (quinze) de janeiro de 2020. 

Luís .José de Barros 
Prefeito Municipal 

• ESTADO DO PIAUI 
REFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS 

CNPJ: 06.553.713/0001/69 
Praça Llclnlo Peraira, 2.4 = CEP: 64.645-000. ...,...=:.:......., Francisco Santos - PI . 

Precedimento Administrativo N" 003/2020. 

Preglle Presencial Nº 003/2020. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Escolha da preposta mais vantajosa para contratação de empresa para prestação 

de serviços profissionais especiali7..ados de consultoria e elaboraç.io de estudos técnicos,. 

planejamento, monitoramento, cadastro e acompanhamento nos programas da educaçi~ 

saúde, assistência social e nos sistemas de convênios dos governos federal e estadual 

incluindo a prestação de contas para o mu.nidpio de Francisco Santos - PI, para o exercício 

do ano de 2020. 

DESTINADO: Ao município de Francisco Santos - PL 

DO EDITAL: Pode ser adquirido por qualquer empresa i.oteressada, no setor de Licitaçilo 

em dias úteis, no horário das 07:30 (sete e trinta) às 12:00 (doze) horas. 

085: trazer consiga Ol C O ou l'en Drive para a cópia. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM A l'ROPOSTA E AS DOCUMENTAÇÕES: 30 

de janeiro de 2020 às 08h00ml.n. 

LOCAL DOS EVENTOS E RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitação, na Praça Licinio 

Perei.ra nº 24, Centro de Francisco Santos - PJ. 

INFORMAÇÕES: Pode ser obtido no end.ereço supra citado 07:30 às 12:00 horas, ou pelo 

Fone/Fax (89) 3450-1174 e no e-mail: liçitaçou@(cançisçountos.pi.goy.br 

ESPÉCIE; Licitaçio na modalidade Pregie Presencial, de tipo menor preço valor globaL 

FONTES OE RECURSOS: 001 - Recursos Orcllnárlos e 940 - Outras Vi.oculaçiles de 

Transíeriocias. 

VALOR PREVISTO; RS 62.150,00 (sessenta e dois mil cento e cinquenta reais). 

Francisco Santos - PJ, 15 de janeiro de 2020. 

MANOEL E Dll.BERTO DA SR.VA 
Pregoeiro Oficial de municipio de Francisco Santos - PI 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


