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Câmara Municipal de Pedro Laurentino 
Gabinete do Presidente 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Termo de Contrato de Prestação de 
Seiviços que fazem entre si a Câmara 
Municipal de Pedro Laurentino e o Sra. 
LUCILENE DE SOUSA AMORIM. 

Pelo pre$ente conlrato de pre&taç.ao de serviços, que fazem entre si 
a Câmara Municipal de Pedro Laurentino, entidade de direito Públioo interno, 
sediada a Praça Cenlral , S/N - Cenlro - Pedro Laurentino - PI. CNPJ 
02.927.830/0001-94, neste ato representadas por seu representante legal o Sr. 
PAULO ADRIANO DIAS RODRIG'UES CPF 841.096.303-00, Presidente deste 
Poder Legislativo Municipal, denominado simplesmente CONTRATANTE e do 
outro lado o Srta. LUCILENE DE SOUSA 1'MORIM, brasileira, i.olteira, 
autónoma, portadora da RG 1.789.083/SSP-PI. E CPF 966.505.16~68, 
residente e domiciliada na k><:;alidade Queimada, zona rural do municlpio de 
Pedro Laurentino-PI , aq1ui denominado simplesmente CONTRATADA, fazendo 
conforme as cláusulas abaixo. 

CLAUSULA1 ° 

O Órgao Contratante, contrata o profissional acima mencionado e 
qualificado, para execuçao dos se,viços de Auxiliar de Serviços Gerais da 
camara Municipal de Pedro Laurentino - PI. 

CLAUSULA20 

A duraç.ao do presente conlrato de Prestação de serviços e de 1.2 
(dosa meses) com vlg.ência de 02 de setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 
2019 e sua revogação será permitida quando uma das partes, Contratante ou 
Contratado, solicitar a outra com antecedênola minima de 30 (trinta) dias, tendo 
em vista que a rescisão do Contraio só será. aceita por qualquer das partes se a 
parte contratante esüver em dia com o pagamento dos Honorários. e a parte
Contratada estiver em dia com a prestação de serviços. 

CLAUSULA3º 
Não será aceito pela parte Contratante, qualquer atraso quanto a 

prestação dos serviços da Secretaria da Ctlmara M nieip.:ll de Pedro Laurentino 
- PI. 

CLAUSULA4º 
O valor dos seiviços prestados a ser pago pelo contratante aa 

Contratado, será de 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais) referente a 01 
(um) salários mlnimo mensal vigente. 

CLAUSULASº 
Fica, eleíto o Foro desta cidade Comarca de São João do Piaui -

Estado do Piaui, para dilinriir quaisquer dúvidas sobre este contrato, renunciando 
a outro por mais privilegiado que seja. 

CLAUSULASº 
E por estarem acertadas e acordados , assinam este contrato em 

duas vias de igual Teor e Forma para os devidos f ins. 

Pedro Laurentino (PI) , 02 de setembro de 2019 

PE.LA CONTRATANTE: 

PELA CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 

::~:zít 
J 

Paµ./o ~ rtJ,aw ",?t?tlt,F 
PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 
Pre:;lde11te da Câmara 

UJCILENE DE SOUSA AMORIM 
CPF 966.505.1 63"66 

RG ou CPF /e(I 7:;11, 2(1?-:l'J-. 

Á;,,.ç -RG ou CPF $'/6 621 "t-">5 R 

Cimara Munlclpal de Pedro ILaurentino 
Gabinete do Presidente 

1 ESTADO DO PIAul 

"-=<' ----------

DESPACHO 

Em análise ao requerimento de solicitação de férias do 

Sr. LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES. datado de 

15/08/2019, não tendo nada a opor, D.EFIRO, 

favoravelmente, pelo requerimento. 

Pedro Laurentino, 19 de agosto de 2019 

9cvJ(J A~·CJ-tMí?;;~)w 
Paulo Adriano Dias Rodrigues 

Presidente 

E.STAl>O~O UÍ PREFE. I MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PL\.Uf 
CNPJ (MF): O 61l.754IO(MJ1-6S 

PROCESSO ADMINIST TIVO N" 031/2.019 
TOMADA DE PREÇOS 006/2019 
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia ;para Preetação de 8erviço de 
Re.forma de Creches Mun ípals f',/6 Martin Joel e Francisco de Olivelra Cas1ro) e 
Escolas Municipais (São I mardo e Riacho Santa Maria) localizadas no Municipio 
de Campo Largo do Piaui. 

Conforme Ata de essao ~llzada aos 19 (dezenove) dias do mês de 
agosto do ano de 2019 (d is mil e dezenove), reuniram.se as 10h:OOmln, na Sala 
da Comissão Pennanente da Licitação, o Presidente da CPL e demais membros, 
na seda da PrefeiltJra unlcipal, para reaUzação da Tomada de Preços n• 
00612019. 

Na sessão, após a âtlse quanto a aoeftabllidade da Proposta de Preços e 
dos valores. foi aberta a sslbllldade de levantamento de questionamentos Por 
parte da empresa prese , quanto a proposta de preços de sua concorrente, 
sendo levantado o seguln ques11onamento: 1) QUE a empresa G.B. PEREIRA 
ENGENHAR.IA • EPP C ENGENHARIA) não apresentou o BOI de 20% 
confonne exl96ncJa do mal, apresentando somente o de 25%, uma vez que 
nesta tomada de preços continha 4 (quarto) lotes de obras/serviços na qual 
8Xilsliam 801 de 20% e 25 . Confonne planilha abaixo: 

. QUADRO RESUMO. ,: ;;_ 1 ' 

1 .. • 

: O~SCRIÇÂ pt? f~ 
LOTE 1 - REFORMA DA CR CHE FRANCISCO DE 
OLIVEIRA CASTRO 

LOTE li - REFORMA NA E OLA MUNICIPAL O 
BERNARDO 

LOTE Ili - REFORMA NA E COLA MUNlCIPAL 
;RIACHO SANTA MARIA 

VALOR 
TOTAL 

R$47.72S,01 

R$ 22.811,48 

RS 38.247,05 

RS 56.860,29 

BDÍ 

25% 

25% 

25% 

20% 

1_1_ __ _ 
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ESTADO~O UÍ PREFE MUNICll'AL DE CAMPO LARGO DO PIAUf 
CNPJ (MF): D 611.754/0001-'5 

Dessa fom,a, a CP encaminhou todas as planilhas (propostas de Preços) 
Edil.ai e Ata de Sessão pa eate Setor de Engenha.rla para análise e emissão de 
Parecer quanto a 1 ° ela.sal cada e demais partlclpantes. 

11:0· 

O IBDl, Benefidos e Despesas Indiretas, consiste em um e'lemento 
orcamentário que auxilia profesefonal a compor os preços de custo adequado 
pa.ra determinada obra/ Iço, relacionando-se aos custo& indiretos (que, 
consistem naqueles n o relacionados a malerlals, mão-de-obra,etc.). 
Caracterizando-se por nl &er um valor absoluto, uma vez que cada obra tem 
IM.las peculiaridades (ve. cando-<se tal acertlva na TOMADA DE PREÇOS 
supracitada). 

O edital da lk:itaçã. em debate, TOMADA DE PREÇOS N" 006/2019 E; 
PROCESSO ADMlNIST TIVO N" 031/2018, contem em seu corpo o Item 5.1.8 
Planilha de ,compoalçlo 'nalJfica de BOI, que consiste em uma plantlha que tem 
a função de detalhar tais nlficações e !Despesas Indiretas .. E como finalidade a 
mensuração do lucro d particular e as despesas e tributos que Incidem 
lndlrretamente na execu do objeto, sendo impossivel eua quantificação na 
planilha de composição d custos diretos (exigindo-se tal elemento orçamentário 
em planilha separada das emals, com seu devido detalhamento). 

Deeaa forma, visa o a conferir transparencla e a proporcionar melhores 
condições ao controle e à estao oontratual, as contratações de obras e serviços 
de engenharia somente po rio ser li citadas quando exisUr orçamento completo e 
detalhado, como pede tal ltal. Dessa forma eendo o detalhamento fundamental 
para que se verifique a a.dequa'blfldadé dos percenluars utilizados e a 11ão 
ocorrtncia de c:ustos com utadoe em duplicidade na planilha orçamentária doe 
serviços e no BOI. 

Em llcttações de o 
apresentada de modo 
adequação ,e julgar sua a 
empresa de.talhar o BOI d 
referencial, a fim de viabll 

s/sel'lliços de engenharia, a proposta precisa ser 
talhado, permftlndo à Ad,minlstração avaliar sua 
ltabilidade. Contudo, no c:aso em exame,, caberia a 
todos os lloles de obraa/serviço conforme orçamento 
r o Julgamento de sua proposta. 

O entedimento do rlbunal de Contas da Unia.o- TCU é consolidado ao 
Impor que •o gestor pO lico deve &Xlgir dot; licitentes o deta/flamento da 
oomposlçao do BD/ e do respectivos percentuais praticedoo". Extrai-se que o 
detalhamento analltlco d BOI é peça prímordial na proposta de Pl'8ÇOS da 
concorrente, na qual obras sef"llíços somente poderão ser licitados quando existir 
orçamento detalhado em p nllhas que expressem a oompoaíção de todos os seus 
oustos unitários. 

A lel de licitações .666/93 dfz que, •na realizaçio dr, 1/citaçôes, exija da 
todos os llcltantes hebillt os a apresentaçao de sue proposta com o respectivo 
detalhamento de preços (i mposiçljes anafificas de preços, de encargos sociais e 
de BD/) e com todos o demais doc;umentos necessários ao julgamento da 
licitação", em cumprime , o ao art 43, incisos IV e V, da referida lei, não 
admintindo, sob qualquer ip6tese, a inclusão posterior de nenhum documento ou 
Informação necessária ao ulgamento e classificação das propostas. 

Contudo, diante d análise da proposta da empresa G.B. PEREIRA 
ENGENHARIA· EPP (T ENGENHARIA) constatou-se que a mesma deix.OU' 
de apresentar a com sição analítica do BOI OE 20% E PORTANTO 
FICANDO DESCLASSIFI ADA DA CONCORRÊNCIA, DEIXOU OE ACATAR O 
ITEM 5.1 .6(PLANILHA O COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BOI-BONIFICAÇÃO 
E DIESPESAS INDIRET S}, violando o principio da transparencia exposto no 
inciso li do § 2ª do Art 7° a Lei 8.666/1993. E a íu~isprudência do TCU que trata 
da matéria determina a o rigatoriedade de apresentação de orçamento analltlco, 
com a dlscrimfri,ação dos · ens que compõem o BDI, de modo a permitir a aferiçao 
dos percentuais utilizado como base para a estipulação da taxa total e a 
comparação dos preços a resentados pelas licitantes (Súmuta 258/2010), 

Campo largo do Pi i, 23 de Agosto de 2019. 

CllEA 

MILTON BRI_~~ ~ 
CREAW'i~ 167977-5 
ENGº. CIVIL- FISCAL 

l;STADO DO PIAuf 
PREFIJJT !;!.A l ' l lPAl.. 0 ,1:. C M PO l..A_!lGO 00 PJAUi 

!l'J (MJ'): OUU-.7S4/0C01·"5 

EXTRATO PU81.ICAÇÃO PARCIA~ N" 00112019 

PROCESSO AOMINISTR.ATl\10 N' Cl:l:3/2019.ÇPL 

ATA EXTRATO PARCIAL N' 001/2015 
PR5GÃO PRlãSENCIAL N' 00812019-SRP 

OBJETO; R5.GISTRO 05 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU'rURA E PARCEU\CA DE 
GeNEROS Al.l '-11:NTÍCIOS DESTINAOOS A MeflJ:NOA ESCOLAR, PARA ATENDER As 
N5CESSIOAOES OA SECRETARIA MUNICIPAL. OE EOUCAÇÃO 0A PREFEIT\JRA DE 
CAMPO LARGO 00 PIAIJI. 

OATA OA SESSÃO 05 AB5RTURA; 04/09/2019 
I-IORÁR!O DA ABERTURA: 06:30 HORAS 

PREGOEIRO: FABl/>JIIO ARAÚJO OE MOURA 
OATA DA ADJUDICAÇÃO: 09}09!2019 
OATA DA HOMOLOGAÇÃO'. OQfQQ/2019 

VENÇfQQB& Qf TQPQS QS IIfH$ 00$1 QTFS I o Ili 

SP COMEROIAl E OISTRIBUIOORA L TOA CSP COMERC4Al). CM>J,: 06,726,961 _0001,29 

EMPRESA 2:6 QQ1 QÇAQA e· QUE AÇQMPANHOll QS PftfÇQ$ Qé Yf'.NÇfQQBA· 

AMPLIAR Di;STR:IBUIOORA OE MATERIAIS OE LIMPEZA E ALIMENTOS EIRELI 
(AMPLIAROISTRIBlJIDORA), C PJ: 31,20l-5'7S/0001~1 

ITENS f!EQISIRADOS VALORES EQUANIJTAT!.VOS· 

LOTE 1 - G~NEROS AUMEmiCIOS NÃO PERECilVEl'S 

Item oescrt~o Qu;,ntld;ldc Unld;'Jc/C Unlt;lrlo 
Achocolat•do ■m pó, iRBliantãneo, lradicional. 
compo8to ôe: a-ç{fcar. cacau em pó. meltodextrine. 
1/itamlnas A. B1 , B2, :es. C. 03, PP. CO ~ M 

1 GLÚTEN, paootes de 400g om lan:!o oom 2d peooles. JcOOO PCT 
oom ldenliflcação do produlo, marca do fabricante. 
prazo de vaidade a peso llquldo, Rot.,la9Sm de 
aoordo oom a len-ktt ...... ~ Vben.ta. 532 
\llr.Unil. E><lenso.(CINCO REAIS E TRINTA E DOIS 
CENTAVOS\ 
\/Ir.Total E>doooo:(OVINZE Ml~ E NO\IECENTOS E 
SESSENTA REAIS) 
AçO(;(lr Crlsl;!I , R3 cor l>r3nc3, '3Pid3 cliUoluçl)o, 
~Ç(I~@ <Je çt0n@-<1.,.~çôç{W, '-"'1M""9{1ffl ~~ .,.,. 

2 paeolc com 01 kg cio PO$O líquido e li!tOO com iJO ~g. 4,500 KG com idontiificação cio -proclulo, conuortdo cla=i cio 
~l)nc:3ç!I<) e r,, ao ele v id~<"'- F!Olull>Qem <"' t>CO<'CJio 
com i, leo i$1a""'> Wlente. 120 
\/Ir.Uni! Ext ... so:<TR5S REAIS e VINTE CENTAI/OSl 
\/Ir.Total Extenso:•"' •ATORZE MIL E 

QUATROCENTOS REAIS) 
Alno om FM1■ta. Aoondicionado em recipiente de 
l)OliClieno, i'llogro, ~ . rcs.stMIC, veo:l~CIO 

s h"""1~menl,;, e limpa, conlfalllQO oo 200g, <le p,:,,i,;, 900 POTE liQuiclo, com ldomilicaÇllo co Pl0dulo, marea CIO 
fabricante e prazo <le ve ade. R0Lula9Sm de acordo 
com a ,__lsla,.!ln Vbon1e. SJ'IO 
\llr_Unll. S><len$0l(CINC0 RS;\I$ e OITENTA 
GeNTAVOSl 
\llr.TOtál l:xielllíO:(CINCO MIL E QUINHENTOS E 
SESSENTA E OITO REAfSl 

Arroz B<tnlffociado, Branco. l'otio. ..,., 1. 

4 
emlxtl!,gem pl$stlçi, coruen,;lo <te 01kg, em le~ com 

12.000 KG 30 k9 , com idenlilicaylio do produto, marca do 
fabrlcan\e, prilZO <le velldade e peso l((iutlo. 
Rolular,r,m dé aéóldo oom a IIIQisladlo vir,r,nCé. 360 
\/Ir.UM. E"1énSO:(TRES REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 
\/Ir.Total Exten5":(0UAAENTA E TRES MIL E 
ouzemos REAIsi 
81s.eolto Ooce tipo M.lri.l , dupla cmM13gcm, P300tCS 

5 de 400g, com idenliflcação do produto. marca do 4,000 KG 
!abri n\e, prazo de valiclede e peso li:lui:Jo, 

1 <>ns,I,-m de•""""'= a leal,,.,.,,,_ viaeniB, 11 ?li 

\llr_UM_ E'xloooo:(ONZ-E RiEAIS E \llr-ITE 
CENTAVOS) 
\/Ir.Total Exlenso:(QUIIRENTA E QUATRO MIL E 
OITOOENTOS ~ISl 
Bi1<aoito Al11BdO lipo C!re.am Cracker, dupla 
embalagem, pEICOles com 400g, caixa com OOl<g, oom 

e idanll1iC8.ç&o oo prodl.ito, m tC8 oo l ab<ic8n1a, Pr8<W 4.200 KG 
de YB1idatde e pe80 iquido. Rotuegem de acordo com 
a leals/,....!ln vloente, 11.20 
lllr.Unij_ Exlenso:(ONZE REAIS e VINTE 
CENTAVOS\ 
Vir.Total Exlooso:(Q\JARENTA e seTE MIL e 
QUARENTA REAIS) 
C&fê torrado e moído,, emba1ado ■ vácuo oom selo 
do purcta, omb<ll~cm cio 200g, com ielonlificoç(k) CIO 

7 produto. mar<:a do fabricanle, prazo c!s validade e -125 KG 
p0$0 liQuôdo,. F\otu1oge111 (! a,cor,:10 (>)m a regisl ção 

1 viaente, 2360 
lllr,Un~. Extenso:(VINTE E TRES REAIS E 
SESSENTA CEIIITAVOSl 
lllr.Tot,,,I Extenso:(OOIS MIL E NOVECENTOS E 
CINQUENTA ReAISl 
Cama bcvin•~ molda, de 591iJURd■ 1 -c:cmgelad■ • 

Embalagem em fhe iovç lransi,aien!e com 500g. 
8 contendo ôdentmcação do produto, marca CIO 3..000 KG fsbricanle, prew de va.lidede. marcas a cerwnboa 

o(;c;ais, ele acoroo com as Porlllt ias oo mi~islG-rio <18 
1 Amicultura e Vlollàncle Sanitária. 11 :>n 
\/Ir.Uni!. Extanso:(ONZE RiEAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

11aror Tota.1 

15.96000 

14.400 00 

5,568.00 

43.200.00 

44 .""""" 

47.1)40.00 

2.95000 

3360000 


