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PREGÃO N9  016/2020 

CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE SIMÕES E A EMPRESA WSS SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - P1, inscrito no CNPJ n9  06.553.853/0001-37, situado na Rua João 

Raimundo de Oliveira, s-n, centro, centro, Simões-PI, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: WSS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, empresa inscrita no CNJP sob o n2 34.189.540/0001-87, com sede 

na Rua Lourenço José da Silva, 27, centro, Caridade do Piauí, Piauí, neste ato por seu representante 

legal. 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, conforme o Pregão n5  016/2020, regulado pelos 

preceitos de direito público, especialmente pela Lei n5  8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal n5  10.520 de 17/07/2002, 

pelo Dec. Federal n&' 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 

disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de máquinas e equipamentos (Portaria n 448, de 

13/09/2002), conforme especificações e quantidades constantes do Pregão n9  016/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

A prestação de serviços, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.9  8.666/93, sob a 

modalidade Pregão. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão n9  016/2020, bem como à proposta 

firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório n9  016/2020 e são partes integrantes e 

complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

- emitir a ordem de serviços dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do 

Setor Financeiro); 

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro; 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

- executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório 
e com a sua proposta; 

II - entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem de 
serviços, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs; 

III - fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo 
Licitatórío, Pregão n5 013/2020; 

IV - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem 
vícios distoantes do padrão normal; 

/ 



SIMOES 

ESTADO DO PIAUÍ 

MUNICÍPIO DE SIMÕES 

CNPJ: 06.553.853/0001-37 

Edifício Raimundo Aristides De Carvalho 

Rua João Raimundo de Oliveira, S/N, Centro, Simões/PI 

Prefeitura Municipal 
de Simões-PI 

3.7}  
j  JistoCPL 

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE; 

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, 

taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e 

trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares; 

VIII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

IX -fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente prestados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de Simões. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 246.822,00 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e vinte e 

dois reais), conforme os preços unitários constantes da proposta firmada pela empresa contratada que faz parte deste contrato 

independente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da 

CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao 

CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA 

quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado 

pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente 

entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao 

público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, em moeda nacional e por meio de transferência a firma contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta 

devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da 

apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
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Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e 

segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.a 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por 

cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente 

justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.9  8.666/93, sob 

qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA 

não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da 

Administraçáo, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n» &.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da 

Lei n.2  8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n2  8.666/93, suas alterações e 

demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Simões, Estado do Piaui, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. 

E por estsrem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo. 

Simões (P1), 10 de agosto de 2020. 
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ORDEM DE SERVIÇO 

Fica autorizada a Firma: WSS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - (CNPJ. 

34.189.540/0001-87), neste ato por seu representante legal, a executar a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, conforme autorização do PREGÃO N 

016/2020. 

VALOR TOTAL: R$ 246.822,00 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e vinte e dois reais), 

PRAZO PARA EXECUÇÃO: Conforme Edital. 

PAGAMENTO: Conforme Edital. 

RECURSOS: Recursos oriundos do Orçamento Geral do Município. 

Simões (P1), 10 de agosto de 2020. 

José Wilson de Carvalho 

Prefeito Municipal 

CPF: 361.899.953-49 
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PREGÃO rse 016/2020 

CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

\  EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE SIMÕES E A EMPRESA 
'  GABRIEL KELSON MOURA DE LIMA EIRELI, NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - P1, inscrito no CNPJ n 06353.853/0001-37, situado na Rua João 
Raimundo de Oliveira, s-n, centro, centro, Simões-PI, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal. 

CONTRATADA: GABRIEL KELSON MOURA DE LIMA EIRELI, empresa inscrita no CNJP sob o n9  34.189.540/0001-87, com 
sede na Avenida Olímpio de Araújo, n5  290, povoado São João Batista, na cidade de Vila Nova 
do Piauí - P1, representada neste ato por Gabriel Kelson Moura De Lima (CPF: 072.817.023-02). 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, conforme o Pregão n9  016/2020, regulado 
pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n2  8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal n2  10.520 de 

17/07/2002, pelo Dec. Federal ng 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de máquinas e equipamentos (Portaria n2  448, de 

13/09/2002), conforme especificações e quantidades constantes do Pregão n2  016/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

A prestação de serviços, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo li da Lei n.a 

8.666/93, sob a modalidade Pregão. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão n9  016/2020, bem 
como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório n5  016/2020 e são 
partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

emitir a ordem de serviços dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente 
(diretor(a) do Setor Financeiro); 

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro; 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

- executar o presente contrato em estrita consonância com OS seus dispositivos, com o Instrumento 
Convocatório e com a sua proposta; 

II - entregar no prazo máximo de 4 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a 
ordem de serviços, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:0011s às 12:0011s; 

III - fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do 
Processo Licitatório, Pregão n2 013/2020; 

IV - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se 
verificarem vícios distoantes do padrão normal; 

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à AdmijJração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzind.')-esponsabjlidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; oA 
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VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 
impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 
encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária 

regulares; 

VIII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente prestados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de 

Simões. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 112.000,00  /(Cento e doze mil reais), Conforme 

proposta firmada pela empresa contratada que faz parte deste contrato independente de transcrição 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contratQ reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentul entre o preço dos itens adquiridos por ela no 

distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua propostã na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao 
fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas 

anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela 
CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados 

pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, em moeda nacional e por meio de transferência a firma contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, 
estando esta devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, 
da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor 
devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum Pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadImpIncla contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderú aplicar à CONTRATADA garantida a prévia 
defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas tio ~r7 da Lei n. 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco 
décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da 
Pregão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, 
devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA  -  DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.° 
8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a 
CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, 
reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA  -  DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei nY 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 
109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único 
do art. 61 da Lei n.Q 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei ng 8,666/93, suas 
alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA  -  DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Simões, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste 
Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes 
abaixo. 

Simões (P1), 10 de agosto de 2020. 

P7 CONTRATANTE: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 

  

P/ CONTRA'I'ADA: 	 1 	 4t5L  
GABRIEL KELSON MOURA DE LIMA EIRELI - CNJP sob o n2 34.189.540/0001-87 

TESTEMUNHA: ÀÃ ~44À4-1  
TESTEMUNHA: 



4J4  

de 3jrPaI / 

Isto 
 

T 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES sim-OES  
GABINETE DO PREFEITO 

ORDEM DE SERVIÇO 

Fica autorizada a Firma: GABRIEL KELSON MOURA DE LIMA EIRELI - (CNPJ. 34.189.540/0001-87), 

neste ato por seu representante legal, a executar a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, conforme autorização do PREGÃO N9  016/2020. 

VALOR TOTAL: R$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais). 

PRAZO PARA EXECUÇÃO: Conforme Edital. 

PAGAMENTO: Conforme Edital. 

RECURSOS: Recursos oriundos do Orçamento Geral do Município. 

Simões (P1), 10 de agosto de 2020. 

sé Wi San de Carvalho 

Prefeito Municipal 

CPF: 361.899.953-49 



ESTADO DO PIAUÍ 

MUNICÍPIO DE SIMÕES 

CNPJ: 06.553.853/0001-37 

Edifício Raimundo Aristides De Carvalho 

Rua João Raimundo de Oliveira, S/N, Centro, Simões/PI 

PrefOitura ML4flkipaf 
c!'t3 	P1  

SIMOES 
JUNTOS CON$TLRNDQ O FUTURO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI 

EXTRATO DO CONTRATO 

Pregão Presencial n. 016/2020. Contratante: O Município de Simões. Contratado: GABRIEL KELSON MOURA DE LIMA EIRELI, 

empresa inscrita no CNPJ sob o n9  34.189.540/0001-87. Objeto: Prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos. 

Recursos: Orçamento Geral. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 112.000,00. Assinatura: 10/08/2020. 

Pregão Presencial n. 016/2020. Contratante: O Município de Simões. Contratado: WSS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, 

empresa inscrita no CNPJ sob o n2  15.069.077/0001-95. Objeto: Prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos. 

Recursos: Orçamento Geral. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 246.822,00. Assinatura: 10/08/2020. 

Simões (131), 10 de agosto de 2020. 

Prefeito Municipal 

preeto ç,;: 
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SiMÕES 
Istado Do t',au, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 
GABINETE DO PREFEITO 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÕS 

CNPJ; 06.553.76210001-00 
PRAÇA ÁNGELO BORGES LEAL, SIN . CEP: 64.575-000 
JAICÕS.Pl Cucos 

rp.mO msor08a 

XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos, 
XVII - estúdios de fotografia; 

XVIII - produtoras de cinema e audiovisual; 

XIX - ateilês de pintura, moda, deslgn e artesanato; 

XX - galerias de arte e de totografias; 

XXI. feitas de arte e de artesanato, 
XXII - espaços de apresentação musical; 
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 
Xxiv - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroccológica e de 
culturas originárras, tradicionais e populares; 
XXV outros espaços e atividades artisticos e culturais validados nos cadastros municipais, 
estaduais ou federais, 

III - DO LOCAL DO CADASTRO 

3.1 Os iiiteressados deverão realizar o retendo ('adnstnj Cultural junto a Coordeooçâo 
Municipal de Cultural deste municlpio de Simões/PI, que fica localizado ria Prefeitura 
Municipal de Sinrãe,./Pl a qual esta situada na Rua Iodo Rairerindis dc Oliveira, SIN. Centro, 
SimÕesJPl. 

O )iorérro para realização, do Cadastro Cultural vera das OS 00 horas ias I400 horas, de 
4unda-Fnira à scxla-I'eira. 

IV — J)A DOCl/MEINTACÃO NCE11SÃRIA 

4.1 A realização do cadastro está condicionada a apresentação dos seguintes documentos; 

a) Preenchimento do Pie-cadastro de Pessoa l"isic,'i através do link: 
hum //dpçji,&pi,gIc çornlfçrrnis/çt/l xYdoMvyçJ 	yrvçjI:yrl7mJx'iwØrnlj IuvcM/V 
refill ou Pessoa Juridica, conforme Iink: hltpe,'/dpcs.I20çsgIç 48 
gA41)1)6pWtkIlrçtMMu('WV Y ln4(itllSobiNiwbrsfprel)ll 

h) l-.nvio de rnid',a (lotos. portl'olio. rapazes, ele) e todo e qualquer outro meio que 
comprovem a alislidade, trem como que a mesma e desenvolvida ii mais de 02 (dois) anos. 
Para o coiltalo: cuJturasiptçrej,.pq/iignnril.cotti ou pelo WltatsApp (89) 9 8142.2387. ou 
entregues pessoalmente na Sala da Coordenação Municipal de Cultura. localizada na 
Preferlota Mrirsicipcsl de Sim(ies. a Rua João Raimundo de Oliveira. 'a/o. Bairro ('entro. CEP: 
64.585-000. Siml3rrs . Piaui. 

c) Envio de copia dos documentos pessoais e comprovante de residi5ncia, tanto da Pessoa  
Física quanto Juriclira. para o contato' cultilrasimocvpi(a),Oonait,çom ou pelo WhatsApp: (119)9 
8142-2387, ou etttrcgucs pessoalmente na Sala da Coordenação Municipal de Cultura, 
localizada na Prefeitura Municipal de Simôcs. a Rua iodo Raimundo de Oliveira. 5/a Bairro 
Centro, CEP: 64585-000. SimOes - Piaui. 

Sirio3v - P1, 12 de agosto da 2020 

71 
JOS 	Ç(r(L ÇkR VALHO 

cWI 4t 1  

FRANCISCO1vAN'CY DE CARVALHO 
Coorrnd1ador Municipal de Cultura 

Portaria 1157/70211 

UW  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES P1 

EXTRATO DO CONTRATO 

Pogto Prcsesu,ai n 016/2020 Contratante. O Municipio de Sinrões. Contratado GABRIEL KELSORI MOURA DE 
UMA EIRELi, errrpresa inicrira no CNPJ sob o 3434,189 54O/1'87. Objeto Prestação de rarroiços de loraçào do' 
máquinas e equipamentos. Recursos-  Orçamento Geral. Vigência: 12 meses. Valor RS 112 000,00. Assinatura; 
10/08/2020, 

Pregln Presenciam n 016/2020 Contratante O Munolrsn ii,' S,n'utes (o,,r,arnd,, WS5 ÇCRVICOS ne intaCta rir 
NiaO 01 o~ emmoesa inscrita no CNPJ soa o ni 15.069,07710001-95 Objeto: Preitaç.lo de serviços de locação 
de máquinas e equipamentos Recursos Orçamento Geral. Vigência 12 meses, Valor OS 246.822.00. Assinatura' 
10/08/2020 

Sirrrbr,s 11s11. lOdo agosto de 2020 

Prefeito Municipal 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA N°031/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TOTEM 

DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM ALUMINIO E ACRhJCO PARA SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAICÓS -P1. 

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato. 

DATA: 11 de agosto do 2020. 

Ratifico a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a 

contratação da empresa COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ n° 

20.045.476/0001-66, rio valor total de R$ 17.195,00 (dezessete mil e cento e noventa 
e coico reais), para a prestação dos citados serviços. 

Publique-se. 

Ogitvan da Silva Oliveira 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03112020. 

Fundamentação Legal: Art. 24, II, da Lei ri' 8.666193 e Medida Provisória 
pi  

96112020. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TOTEM 

DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM AWM1NIO E ACRILICO PARA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAICÕS - P1. 

CONTRATANTE: Municipio de Jaicás . P1. 

CONTRATADO: COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA 

CNPJ n° 20.045.47610001-56 

VALORES: R$ 17.195,00 (dezessete mil  cento e noventa e cinco reais). 

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Municipio/FPM/lCMSÍCusteio e 

Outros 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de agosto de 2020. 

PRAZO DE VIGNCIA 31 de dezembro de 2020. 

Ogilvan da Silva Oliveira 

Prefeito Municipal 

,r.  

CÂMARA MINICPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ 

19 
	Ar. Agostinho José LUIr 216, Centro - Olho D'Água do Piaui- Piaui 

CNPJ 06.027.60910001-30 e-mgU: ramaravrreadoresolhodngoapiboi.com.br  

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

OBJETO: execução dos serviços de engenharia, relativos a construção de muro de proteção do 

prédio da Câmara Municipal de Olho D'Água do Piauí. MODALIDADE: Dispensa de licitação. 

Londut,tnntn, leg.nI' til. 74. J. da uni tizodaoul ira 9GXX/91, utccul,oudu pela Lei rt° 8.883/94. 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Olho D'Água do Piauí/Pl. CONTRATATADA.' N&N 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 170k - CNPJ n° 13.384.7000/0001-79. VALOR GLOBAL' R$ 

28.249,32. FONTE DE RECURSO: Repasse da Câmara. VIGÊNCIA. 60 (sessenta) dias. 

ASSINATURA: 12/08/2020, 

ESTADO DO PIAUÍ 

Diário Oficial dos Municípios 
A prova documental dos atos municipais 


