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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


