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Estado do Plauf 
Prefeitura Munlclpal de Manoel Emídio 
Gabinete do Prefeito - GPMME-PI 
Praça São Félix, 11 - Centro - CEP 64875-000 
CNPJ no 06.554.125/0001-40 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 015/2020 
CARTA CONVITE N•: 002-2020 

CONTRATO N: 025-2020 

TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CNIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE 
E SEIS) MÓDULOS SANITÁRIOS NA MELHORIA SANITÁRIA 
DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE MANOEL EMIDIO - PI, TlPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL 
EMIDIO-Pl 1! A EMl'RESA CONSTRUTORA VIDEIRA LTDA
EPP, CNJ'J N: 22.596.8?0 0001-89, NA CONFORMIDADE DA 
CARTA CONVITE N": 002/2020 E NA FORMA E CONDIÇÕES 
ABAIXO ESTABELECIDAS: 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Manoel Emídio, Estado do Piauí. 
entidade de Administraçl!o Pública, localizada à Praça SIio Felix, 11 • Centro, nesta cidade de Manoel 
Emídio, Estado do Piauí, CNPJ/MF nº 06.554.125/0001-04, neste ato representada por seu Prefeito, 
Municipal, Antônio Sobrinho dn Silvo.. brasileiro, piauiense, casado, portador do RO n• 660. 780 SSP
- PI e CPF nº 227.056.783-87, residente e domiciliado na Rua Santa Efigênia SIN, • Altamira nesta 
cidade de Manoel Emídio. no uso da compet!ncia que lhe foi atribuída rcgimcntalmcnte. e. em 
sequência, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a emprCSK CONSTRUTORA 
VIDEIRA LTDA-EPP, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n .0 22.596.890 0001-89, estabelecida na 
cidade de Teresina-PI. à Avenida João XXD[~ n: 4590 - Recanto das Palmeiras, que apresentou os 
documentos exigidos por lei, neste ato representado por seu representante legal , o senhor IDELS0N 
PEREIRA COSTA,. brasllelro, casado, portador do CPF N: 447 .007 .413-68 é cartelra de Identidade f\G N: 
1.028.092-SSP/PI, residente e domiciliado a Rua Desembargador José Lourenço, Nº; 777, Bairro, 
Noivo - Tc:rcsina - PI, e daqui pO.r diunte denominada simplesmente CONTRATADA. tl:m, entre si., 
justo e uvençudo e cclebmm. por força do presente in.st:n.uncnto. e em conformidade com o disposto 
oo artigo 61 , da Lei n.0 8.666193, Contratação de empresa do ramo de construção civil, para ú! 

construção de 2 0 (vinte} módulos .san.itários na melhoria sanitária domiciliar de pessoas carentes D.UI 
zona rural do municlpio de Mmloel Emídio - PI, compreendendo todas as etapas explicitadns no 
Projeto Básico e Planilhas apresentadas cm Anexo, que constitui partes integrantes do procedimeoto 
licitatório em ep(gnúe, conforme estabelecido no edital de licitação da Carta Convite nº 002/2020, 
observadas as disposições da, Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, e pela Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEJRA - DO OB.JETO 

1.0 Contratação de empresa do ramo de construçllo civil, para a construção de 20 (vinte) módulos 
sanitfirios na melhoria sanitária domiciliar de pessoas carentes na Zona Rmal do nmniclp~·o de M 1 
Emídio - PI, tipo meno:r pre,ço global, conforme planilhas em anexo. 

k1 ~ 
Parágrafo Único -A CONTRATADA executará os serviços, rigorosamente de acordo com os tem,os 
deste contra.to e documentos dele integrantes. 

CLÁUSULA SEGUNOA - OA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONDIÇÕES DE 
CONTRATAÇÃO E DE PAGAMENTO: 

2.1. O licitante adjudicatário deverá executar os serviços obedecendo as recomendações explicitadas 
no Contrato. ou conforme o caso e de aoordo com previsto nos incisos I e II, art.. 73, da Lei 8.666/93. 
Observada as exig~ncias constantes das especificaçl!es e dn propostn. 
2.2 o pagamento será efetuado cm de acordo com o termino dos serviços e acordo entre as partes, 
acompanhado de apresentação de Fatura e Nota Fiscal e emissão de recibo, tão - somente após a 
constatação pela Prefeitura Municipal de Manoel Emldio-PI da prestação dos serviços 

CLAUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

3.1- A obra será recebida mediante Termo fumado pela Secretnria Municipal de Obras. que fiscalwirá 
todas as etapas dos serviços. 
3.2 - O recebimento de que trata o subitcm anterior não isenta o CONTRATADO de sua 
responsabilidade técnica e civil. de conformidade com o Art. 73, Parágrafo 2º da Lei 8.666/93. 
3.3- O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente qu.ando concluldo. pelo responsável pelo 
seu acompanhamento e fiscaliz.ação mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes cm até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO. 
3.4- O recebimento definitivo será realizado por servidor ou Comissão designada pelo Prefeito 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas panes após o decurso do prazo de observação ou 
vistorias que comprovem a adequo.ção do objeto aos termos contra.tuaís. observado o disposto nos 
Art. 69 e 73 §3° da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRA TO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 O valor global do presente CONTRATO é de RS 248.046.80 (duzentos e quarenta e oito mil. 
quarenta e seis reais e oitenta centavos), para todo o pcdodo de sua vigência,. conforme valores na 
proposta vencedora.. 
4.2 O pagamento será renli:mdo no Secretaria Municipal de Finanças de Manoel Emídio-PI, de acordo 
com o fornecimentos do objeto ora licitado, em até 12h (doze horas) após a solicitaçllo da 
administração, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida j=tamente com 
recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões 
de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidao conjunta de débitos fiscais junto á un.il!o, certidl!.o 
ne,gati.va de débitos junto à SEF AZ1 certidão ncgati va de débitos jwito à p:refcitu:ra 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 8.666/93 . 
4.3 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços realizados a que se 
:referir. 
4 .4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste 
caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação 
devidamente corrigjda e válida, não ocorrendo neste caso. quaisquer ônus por parte da Admi~n 
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4.5 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou. 
qualquer obrigação 6nen.ceira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entregi, dos: 
serviços. 
4 .6 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 
condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos 
Incisos me IV, Art 29 da Lei nº 8.666193, e cm caso de pendência o pagamento será suspenso. 

CLÁUSULA QUINTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente do presente edital, correrá à conta de recursos específicos nas seguintes fontes 
de recursos: CONVÍNIO SICONV Nº 856331/2017, FUNASA 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGtN°CIA 

6.1 O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação 
de seu extrato no Diário Oficial dos Municipios, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado a critério da Prefeitura 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 prejuízo do integral cumprimento das disposições desta tomada de preço bem como das 
obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utifüando-se todos os n,cursos 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 execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por 
seus prepostos, em identicas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes 
da execução do contmto, nos termos do Art. 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 oontrato, em e<>mpatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçilo exigidas na licitação qu.c darão origem ao 
con.trato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração. em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qnalidade dos serviços 
realizados, bem como, efetuar a substituição ou a correção, totalmente às suas expensas de qualquer 
serviço que seja apresentado fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas. fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos, respondendo 
pelos mesmos nos tennos do art. 71 da Lei n• 8. 666/93 com suas alterações. 
i) Garantir os preços cotados pelo período de, no mínimo, 60{sesscnta) dias. 
j) Não transferir a outrem. no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa an?l)ê·nci 
CONTRATANTE; 
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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 verificado; 
m) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administraçllo 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 prejulz.os 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 
comun_icações 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 
prejuízos ávidos e originados da execução do Contra.to. e que sejam ajuizados contra a 
CONTRATANTE por terceiros; 

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Sem prejufzo do intet:ral 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 cm parte, os senriços que tenham sido realizados em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo Contratado; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre poss(veis irregularidades observadas nos materiais ou nos serviç-0s 
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 pactuadas no contrato. efetuar sanções previstas nas Leis n• 
8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e no Edital. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9 .1 Salvo ocorrtncia de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento 
pela CONTRATADA de su.as obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarllo, segundo a 
gravidade da falta, na nplicnçllo dn.s seguintes penelidades: 
9.1.1 AdvertEncia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do 
CONTRATANTE, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que seiá 
registrada no SICAF; 
9.1.2 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobro o valor da contratação. por dia de atraso 
na entrega definitiva do obra 
9.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento totalí)en 
da obra ou no descumprimento das obrigaçoes assumidas; r <!l 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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9.1.4 Suspensão temponlria do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de 
contrnlar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejul7.o 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 reabililaçilo perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso rv e § 3° do art. 87 da Lei 8.666193. 
92 O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 
8.666/93 e SUllS respectivas alterações. 
9..3 As penalidades pecuniárias 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 qual~er penalidade prevista.neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita 
à empresa e publicação no órgão de Imprensa Oficial ( excluldas as penalidades de advcrt!ncia e 
multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 
9 .5 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não ceie brar o contrato, deixar de 
entregar ou apresenlar documentação fa!Sll exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não Illlllltiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XJV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo pram 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuíz.o das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 A inexecuç!o total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades especificas, a sua 
rescisão com as consequências contratuais e legais. 
10.2 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 
10.3 A rescisão do contraio se dará na forma estipulada e prevista em lei (ar!. 79, e seguintes, da Lei 
8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Faz parte deste Contrato, o edital da presente licitação na modalidade Carta Convite nº 003/2019 
e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO 

12.1 Fica eleito o Foro de Manoel Emldio, da comarca de Manoel Emldio, Estado do Piatú, para 
dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser 

=-'""' ,,.. ... ~---·--.. ---:11 12,1,1 o, ____ ,.,._COITTRATANTE. r r 
E·por assim eslaremjustas e CONTRATADAS, assinam o presenle contrato em 0.4 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas teslemunhas, ·para que ·produza seus. 
jurídicos e legais efeitos 

.Manoel Emídio-PI, 16 de abrlJ de 2020. 

kk-~ 
7~oÍf Pereim Costa 

Representante Legal - Con!n!1$çli\ 

TESTEMUNHAS: 

l") _____________ __ RG/CPf _____ _ 

2°) RG/CPF _____ _ 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO MUNICIPAL~ 168., DE 13 DE MAIO DE 2020 

Dispõe sobre novo prazo de proTrOgaçilo 
e vige.neia do Dec. N. 154/2020; Dec. N _ 
156/2020; Dec. N . 157/2020; Dec. N _ 
158/2020; Dec. N. 159/2020; Dec. N. 
160/2020; Dec. N. 161/2020; Dec. N . 
163/2020; Dec. N. 164/2020; Dec. N . 
167/202, visando combater a covm-
1!>, na forma que especifica, e dá outras 
providencias. 

O PREFEITO.MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA - PI. 
no uso de suas atribuiç!les legais que lhe sllo conferidas pela Lei Orgãnica do 

· Municlpio, em especial o art. 51, VI, e a Lei N . 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 

CONSIDERANDO que a situaçilo de emergência e de calamidade pública no 
municlpio e no Estado do Piaul tornou necessária a expedição de medidas sanitárias 
destinadas ao enftentamento da COVJD-19; 

CONSIDERANDO que o avanço da COVID-19 no municlpio de Luls Correia- PI. 
bem como a crescente onda de infectados no Estado do Piauí, e aumento do número de 
casos na cidade circunvizinha, remete a manutençilo de s_ituações excepcionais quanto 
a permanência de medidas para a efetivaçilo do distanciamento social; 

CONSIDÊRANDO as direaizcs da Lei -n . 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a no que 
tange as medidas para enfrentamento da emergencia de saúde pública de importAncia 
internacional decorrente do coronavlrus; 

CONSIDERANDO o teor das normativas do Governador do Estado do Piauí, quanto 
ampliaçilo do p= de isolamento social, confonne Decreto N . 18.966, de 30 de abril de 
2020, o qual amplia o prazo de medidas sanitúias a~ 21 de maio de 2020, 

CONSIDERANDO cabe ao poder público destinar medidas que visem impedir 
introduçilo ou pTOpllgaçlo de doença contagiosa, posto ser a inftaçilo de tais condutas 
caracterizadas como crime tipificado no an. 268 do Código Penal brasileiro (Decreto
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal n. 161/2020, o qual dispõe sobre 
declaraçilo de calamidade pública em saúde no municlpio de Luls Correia - PI, em 
decolTéncia da pandemia COVID-19 

DECRETA: 

Art. t• Fica ampliado o prazo do art . 1° do Decreto Municipal n . 167, de 30 de abril de 
2020 até 21 de maio de 2020, prorrogando-se, assim, a vigência e eficácia das medidas 
sanitárias determinadas pelos Decretos N. 154/2020; Dec. N . 156/2020; Dec. N. 
157/2020; Dec. N . 158/2020; Dec. N . 159/2020; Dec. N . 160/2020; Dec. N. 161 /2020~ 
Dec. N. 163/2020; Dec. N. 164/2020; Dec. N . 167/202, no âmbito da competência do 
Município de Luís Correia - PI. 

§ 1 ° Fica ampliado também, até 21 de maio de 2020, o prazo destinado às demais 
medidas presentes no caput do art . 1 º, que traia sobre combate e prevenção da COVID-
19, mantendo-se a eficácia de todas as medidas excepcionais determinadas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavirus. 

Art. 2". Fica prorrogado até 31 de julho de 2020 a determinação de suspensão das aulas 
da rede pública municipal , abrangendo a rede privada de ensino do Município de Luís. 
Correia - PI e suas localidades, ressalvando a possibilidade de manutenção de aulas na 
modalidade remota/EAD na rede privada. 

Parágrafo Único. Em atenção à suspensão das aulas, a Secretaria Municipal de 
Educação apresentará, em tempo hábil, um novo calendário acadêmico, bem como 
demais medidas técnicas, levando em conta as recomendações emitidas pelo Ministério 
da Educação e Secretaria Estadual de Educação. 

Art. 3° As medidas determinadas pelos decretos indicados no art. 1° deste instrumento. 
constituem medidas sanitárias que visam o impedimento da propagação da pandemia 
COVID-19, onde a inobservância de suas regras poderá sujeitar o infrator ao pagamento 
de multa por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas 
sanitárias, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal, nos termos que trata o 
art. 268, do Decreto-Lei nº 2 .848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, bem como 
de responsabilidade civil e administrativa. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação 
e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, poderão expedir normas 
complementares para melhor execução deste Decreto. 

Art. 4°. Este Decreto entrará em vigor na 
reavaliaç-ão das medidas a qualquer momento, 

Gabinete do Prefeito Municipal de Luí 

a assinatura, permitindo a 
m o interesse público. 

, em 13 de maio de 2020. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


