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Município de Valença do Piauí 

CONTRATO DE LOCAÇÃO N º 002/2021 

O MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ - PI, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Praça Teodomiro Lima Verde, n º 684, Centro, CEP 
64.300-000, CNPJ (lvt'.F) Nº 06.554. 737 / 0001 -32, neste ato representada por seu 
Prefeito Municipal, Sr. MARCELO COSTA E SILVA, residente e d o miciliado nesta 
cidade, doravante chamado abreviadamente CONTRATANTE, e de o utro lado, a 
empresa SOUZA CONSTRUCOES ,E COME RCIO D E GAS EIRELI, com 
sede e foro na cidade de lnhurna, Estado do Piauí, estabelecida na Rua Projetada 05, 
n º 39, Bairro Centro, CEP 64.535-000, jnscrito n o CNPJ sob o n º 29.447.614/0001-
06, d o ravante chamada abreviadamente CONTRATADA, as quais submetem a s 
partes para todos os efeitos, t ê m justo e acordado celebrar o presente Contrato, 
regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSJJI A PRIMEIRA· 
A presente licitação tem por o bjeto a locação d e uma Veículo, tipo Coletor. para a 
cole ta do lixo urbano da cidade de V alença do Piauí - PI. 

CLÁUSULA SEGUNDA· 
Todas as despesas decorrentes da pres tação de serviços correrão p o r conta d e recursos 
ex.istentes FPM / IC~S / RECURSOS PRÓPRIOS. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
A CONTRATADA, se o brigará a prestar os serviços de acordo com sua pro posta, 
de forma a atender as exigências da CONTRATANTE. 
§ 1° - Responsabilizar-se p o r todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como 
tributos de qualquer espécie e demais despesas que inddam ou venham a incidir sobre 
o fornecimento objeto deste contrato; 
§ 2° - Solicitar, p o r escrito à CONTRATANTE, mediante prév ia justificativa, 
eventuais prorrogações do prazo c o ntratual; 

CI ÁJJSJJI,,A OJJARTA· 
A CONTRATADA é responsável p o r todos os encargos sociais, trabalhis tas e 
s indicais decorrentes d o pessoal que empregar, bem como os outros r e lacio nados ao 
fornecimento que c o ntratar, inclusive perante terceiros, a quem resp o nderá 
diretamente. 

CLÁUSULA W TINTA· 
A CONTRATADA se.rã a responsável pela condução de -todos os trabalhos 
mencionados nes te Contrato e na Proposta, cabendo-lhe manter os ente ndimentos 
necessários com a CONTRATANTE, no d ecorrer d o fo rnec ime nto. 

CLÁUSULA SEXTA· 
O valor contratado é de RS 14.000,00 (quator.l:e mil reais). que será p ago m ediante a 
prestação dos serviços, além do encaminhamento da n o ta fiscal e recibos para a 

tesouraria da Prefeitura Municipal de Valença do Piauí- PI e poderá ser realizado em 
até trinta dias após o protocolo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A critério exclusivo da CONTRATANTE ou por mútuo acordo, o presente 
Contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, no todo ou em pane, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, cabendo à 
CONTRATADA, receber o que lhe for devido até a data da rescisão ou, ainda, se a 
CONTRATADA: 
a) Deixar de cumprir os prazos estipulados no Edital; 
b) Ceder ou transfelir, no todo ou em parte, o objeto conttatado, sem a prévia 
autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA: 
A CONTRATANTE estabelecerá multa a CONTRATADA, no seguinte caso: 
a) De 2% (dois por cento) do valor global da contratação por dia de atraso no 
fornecimento. 
Parágrafo único: A multa será dispensada no caso de ocorrência de circunstância 
prevista em lei ou fo rça maior que impeça o fornecimento. 

CLÁUSULA NONA: 
No decorrer do prazo contratual não serão levados em consideração comunicações 
verbais. Todas as comunicações que envolvam a execução deste contrato, de cada 
pane à outra, serão consideradas como suficientes se feitas p o r escrito e entregues sob 
protoco lo ou qualquer outro meio que comprove o recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 dias, contados da assinatura do 
contrato, podendo ser renovado por igual período, de forma automática, diante da 
omissão das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
As partes elegem de pleno e comum acordo, o foro da cidade de Valença do Piauí -
PI, para dirimir dúvidas ou resolver questões oriundas do presente contrato, desde que 
não seja possível resolvê-las prévia e amigavelmente. 
E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado. lavrou-se o 
presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

Valença do Piauí- PI, 08 de janeiro de 2021. 

Jiíarcclo Costa e Silva 
Prefeito Municipal 

-Po.Jo L,.,9- d' ~~ 
SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS IRELI 

CNPJ: 29.447.614/0001-06 

TESTEMUNHAS: 
Nome: _________ ______ _ 
CPF: ______________ _ 
Nome: _______________ _ 
CPF: _____________ _ 

td :089B6FF0709F7B1B 

ESTADO DO PIAUI 
CÂMARA MUNICIPAL. DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 

CNP.J : 00.1127.870 /0001 -39 
Avenida Lino Rodrigues. 290 - Centro 

Santo Ant&nlo de Lisboa - Plaul 

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA N• 004/2021 

CONTRATO DISP. N• DISP. 006/2021 
MODALIDADE: DISPENSA N• 004/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 006/2021 
OBJETO: "Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica especializada, 
compreendendo a digitalização d o arquivo público d a Câmar a Municipal, administração 
de sistema de protocolo e criação e Integração das m ídias sociais institucionais com o 
Portal da Transparência." 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI. 
CONTRATADA: PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 
PÚBLICA LTDA ME. 
CNPJ: 19.030.365/0001-97 
VALIDADE DO CONTRATO: 31 d e dezembro d e 2021. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Normas gerais da Lei n • 8.666/93 (art. 24, li) e demais 
alterações. 

FONTE DE RECURSOS: Transferência constitucional. 
VALOR DO CONTRATO: R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de agosto d e 2021. 

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (PI), 04 de agosto de 2021. 

btn n,U(l CO AA &-1 { P d V,- S ~.,,_ 
1 Francisco Paulo da Silva 

Presidente da Câmara Municipal 
CONTRATANTE 

ld :07382A8513157B2C 

ESTADO DO PIAUI 
CÂMARA MUNICIPAL. DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 

CNPJ: 00.827.870/0001-39 
Avenida Lino Rodrigues. 190 - Centro 

Santo A ntônio de Lisboa - Plaui 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA D E l..l C ITAÇÃO Nº 004/2021 
PROC. ADMINISTRATIVO N º 006/2021 

R ECONHEÇO E RAT IFICO a dispensa de Licitação nº 006/2021 fundamentada no art . 24, 
inciso 11 . da Lei n'l. 8.666 de 2 1 de junho de 1993 e suas atualizações posteriores, após exame 
criterioso de documentação e acatando a orientação da Comissão Permanente de Licitações , 
em consonância com o pa recer jurídico acostado aos autos, para a " C ontra to de prestação 
d e serviços d e assessoria técnica especializa da., compreendendo a digitalização do 
a rquivo público da Câmara Municipal, administração d e sistema d e protocolo e criação 
e Integração das mídias sociais institucionais com o Portal da Transparência", com o 
valor contratual de RS 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Declarando apto a contratar 
com a Administração a empresa PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E 
ASSESSORIA PÚBL.ICA l..TDA ME, inscrita no CNPJ : 19.030.365/0001-97 . 

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Nº 8.666193, determino a 
publicação desta RATIFICAÇÃO no lugar de costume, para que produza seus jurídicos e 
legais efei tos. 

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (PI), 04 de agosto de 202 1. 

/4unuo 'º -r?:t.U. lo d eS-- s. hlP--
/ Francisco P aulo da Silva 
Vereador Presidente d a Càmara Municipal 

CONTRATANTE 


