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Contrato nº 2020/004 

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI. PI 

A CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI CNPJIMF nº.01000359000121, com 
sede na Rua X/-1 de novembro, 199 Centro. nas1B ato rapn,sentada por seu Prealdente. Vereador(a) 
W'9'<" Telxe/nJ do Souza, CPF n"792.338.713-87. doravan1B denominada simplesmente "CÃMARA", e o 
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS - ME, CNPJ/MF n•. 07,969,781/0001-38. pessoa)n1dlca de di.-privado. 
adllota do jomal "Dilltlo Ofldsl doo Municlpio$'. brglo oopeclallrado na publicaçlo doo em oficiail doo 1,1.nclploo 
do ...- do Plaul que nAo possuem lmpranoa Oficial p,óprla, - aro n,-- por a/lllrelor(a), jomalln 
Mal8 Lucl&rJe do Veloso e lfll8}a, doravanbl denominada "DIÃRIO OFICIAL 008 MUNICIPI08• , • DIÃRK) 
OFICIAL", ou . .. , .... ,..,,11, "OIÃRIO", -.,,, _,,, o -"" Con1rato mad- as dá.tl<.UI e 
condiç(les ■ oeguir -•• com - na CONSTllUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUI; na LEI ORGÃNICA DO 
MUNICIPIO, - • no que couber, o p,Willx> no M 30, 1 e 11, da CF; oo le,moo da IN/STN n•. 02, de 24.04.93; 
o M 6', XIII, da Lei rf'. 8.666.'93, bem como, oo demais dllpoo/tivoo da leglllaçlo pertinonta, lndlMlw lmun
btbudria e lneldglbl- de licllaçlo de acordo com o M 150, lndlo VI. letra "D" da CF. 

CLÁUSULA PRIMEIRA ~ 
Constitui obje1o do l)AINflle Contrato o automâtico a permanenle fornecimento à CÃMARA, de 

exemplan,s avulsos das adições dlà~as do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, 6rgllo de publicação 
oficial dos munlclplos plaulenses que nllo possuem Imprensa oficial própria, de acordo com legislaçjlc) 
munlclpal espeefflca dos referidos entes ledenitivoa na fonna do M 6", XIII, da Lei Federal rf' . 8.668193, de 
21 .06.1993; e, ainda. na forma do M 28 • paa oo ... prevlsb& no M 40 da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
PIAUI; ol>joliwndo dar cu~mento às ~ - da Lei 9.462197, de 20.00.97. am - a 
""'°"'"""ações do Minlsl6rio f'(lblico Estadual • Federal, - em vi8ta um melt-.or controle soclal. 

fw~LA aeg~No°iti~ º"""7"" 
•l Enviar dler1amenle à)~ ou, d ln,tamenl& a quem por ela Indicado, at6 10 (dez) exempllll8S 

das edições diàrias do "DlÃRJO OFICIAL DOS MUNICIPIOS", para fins de distribuição entre oe 
NUS in1egranlll9, de acordo com racomendação do Ministério Pllbllco Federal e E-uai, e ainda, 
em obediência ao que delemlina a lei 9.452197, de 20.03.97, tendo em lllsta o conlrole social. 

b) Fornecer à CÃMARA, aem qualquer cmto adicional. para uso de aeus geslOreS; membros, 
contadot9s e técnicos, - da acesso à dlsponibilizaçao eletrõnica das edlçõee lmpn,eaaa do 
"Di/Jrio Oficial dos lllunic/pk,$" abrigadas em sua Home Pllfle na INTERNET '. ....... ittt:X\"'içjp/q,t"'9), 

a) Custear a execução do obje1o do pre9en1& Conlnlt0 com n,cursoe provenientes de -
financeims que lhe aejom creditados. mediante desconto mensal levado a débito de sua conta 

titularidade, evenlualmen1B indicada, ficando desde a n,fenda lnotitulção bancérta autorizada 
com,nle de nº 20714>-1 , da Ag. 2958-1 do Banco do Brasil, ou de qualqu« oulra de su~ 

efetuar o débito menoal do valor constan1B da c:'.fusuu. TERCEIRA, da forma ali pactuada 
cujo produto deveré ,er. lmedia18 e concomitantemente, levado a crtdito do "DIÁRIO" , em sua 
Conta Correnla de nº ll.7"6-11, da Agênela n• 321K1 Banco do Braail S/A, _espedalmen18 

mantida para-fim. ~ 

Contrato rf' 2020IIICM/!'!I- 02 • c:onüluaçlo} 

CLÁIJSU~-Doa VaJollldoo ~ tdl IYI lrnAttntaciO 
Ã ;;.,.hera mansaknente ãõíiíõ, da a:crdo com o -belacido na CLÁUSUU. SEGUNDA 

e da foma ali pmista, o valor de R$ 1.039,00 (Hem l.fl e TIÍ'IÚI e i""'8 -}, n,ejustàval da acordo com • 
var1açlo do preçc>padilo-llilálo do exemplar awlso, o qua lhe dorà direito ao automàtico e pannanonle 
n,oabimenlo da a16 10 (dez) exemplar99 das edições dlérlas do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, para oo fins 
pl8lllstoo na Cléus,.a-2°-t-a, bem como, à veiculaçAo, sem qualquer CU!ltl para a rnuricipalidade, doe AIO& Oleias 
do Podtt LBglslallYo ,.._.,lclpal. 

CLÁIISULA QUARTA- PI CgmPIRYFIA •=• Para comprovação das desposas da e Inclusive para efei1o de suas praatações,de-<:ontas, sarto 
emlUdos menaltraD Noh! Rsca/ da SeMço de Conuvcaç.10 a recilo am 03 (trh) vias, de confomidade com o 
pl8\'ist> na lRF e demais teglslaçlo pe!1lnen1a l ma\éria. 

cúusuµ CIUffl.A-Pt Vlplnda • Ili Ranoyfclo o ~ Contrm lerà a vigAnda de 12 ,_ a partir da dala da sua assinalura. ~ 
""""'8lican renovado na ausência de mnfastaçlo em COfl1rlwio das pa,t,,s, no prazo de ai& :lO (1rin18) d181 

antflCedenl&s i data pm!SUI para o seu - · 

cú.UsuLA SEXI.A-P: Brsltl9 ••= Na hlJlÓl8&8 am que vema â -.minar un-mtnlll a suspanslio do pnanla Con1l810, sem 
a 8Rlência. pc, eocrtto, do DIÃRIO, abrigHO ,.... a etaluar o pagan,ant, lnlegral, am ospécla, da todas as 
publicações atê antilo -- no daoomlr da sua vtgtncla, cak:<Jlado da acordo com o pn,ço de 18bela. 

CLAUSULA stnMA-PI tontalbllldadt dt Ucttaclo 
o objelO - Contraio 6 tne>dglvel de procesao 11c11a16rio po, se tra1at da õrglo de lmpn,nsa Oficial d<> 

Muniáplo nos l9rmoO do Arl 6", XIII, da Lei 8.666-'83, de 21 .06.1993, e/oo de leglslaçllo municipal especlflca d<> 
próprio enl8 -..iw, observado o prevts1o no M 30, 1 a li da CF, e, ai1da. de IICOlllo com o qua prevê os Arls. 
22 e 28 da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUI. ,-sério. en1191M10, a sua~ pubicaçlo legal. 

CLAUSULA OfI.AYA- go_fom 
Para dirimir dCMdas ou il!gios dacom,nlea do p,esemll Con1nllo, llca - o folO da Comarca de T01911na, 

com •-n.núnàa de qualquer oulro, pc, mais p,ivileglado que o 9oja. 

E por.-..,, de pleno acordo quanto ao connlado, assinam o -""' nstnunenlD am 03 (lrês) vias da 
Igual leor, pan, o mesmo fim e um 96 elelo. 

Ten,sl"°"'I• 02 da Janeiro de 2020 
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\>f•~~il:,•t· P- &'3-fm'b' 
jlfat' LuclolM tM Veloso • 

Dlretorl 

ESTADO DO PJA Í 
PRE F E IT RAM ICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
C PJ (MF): Ol.612.754/0001-65 

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0 4 2/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 13/2019 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para futura e eventua.J 
P r estação de Serviços de Fornecimento de Estruturas Físicas e 
Logísticas Tem porárias, sob demanda, med iante concessão por locação, 
para atender as necessidades da Prefeitura de Campo Largo do Piauí-PI 
e suas secretarias. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Largo d o Piauí-PI 
CONTRATADA: F.R. Silva Costa & Cia Ltda (Surpre Empreend imentos). 
CNPJ DA CONTRATADA: 17 .125 . 120/0001-18. 
ENDEREÇO: Rua Fran cisco Florindo Ramos, n º 123, Bai rro Centro, 
Morro do Chapéu do Piauí, CEP 64.178-000 . 
VALORES TOTAL: R$ 138.500,00 (cen to e trinta e oito mil reais), 
referente ao Lote 1 - Locação de Equipamentos e Serviços para 
Rea lização de Eventos. 
FONTE DE RECURSOS: Orç amento Geral do Município · Receitas 
P .rôpdas e Out..ras. 
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses a partir da assinatura ou ao 
término do fornecimento/prestação de serviço total d os itens cotados . 
DATA DE ASSINATURA: 10/01/2020. 

Campo Largo do P iauí- PI, 10 d e janeiro de 2020. 

Rôrnulo Aécio Sousa 
Prefeito Municipal 

.ESTADO DO PIAUÍ 
PRE FE ITURA MUNJCJP A L D E C AMPO LARGO DO PIAuíi 
C NPJ (MF): 0l.612.754/0001 -65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 / 2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 13/201 9 
OBJETO: Contratação de E m presa especializada para futura e e ve n tual 
Prestação d e Serviço s de Fornecimento de Estn.ituras Físicas e 
Logísticas Temporárias, sob demanda, mediante concessão por locação, 
para atend er as necessidad es d a Prefeitura d e Campo Largo d o Piauí-PI 
e su as secretarias . 

DESPACHO DE HOMOLOGAçAO E ADJVDICAçAO 

O procedimento licita.tório, modalidade Pregão 
Presen c ia l , n º 013 / 2019 d e q ue trata este p rocesso, o bjetivou a 
seleção d a melh or proposta para a C on tratação d e E m presa 
esp ecializad a p ara futura e eventual Prestação d e Serviço s d e 
Fornecimen to de Estrnturas Fis icas e Logisticas Temporá rias, sob 
d emand a, m e d iante concessão por locação, para atender as 
necessid a d es da Prefeitura de C ampo Largo do Piauí-PI e suas 
secreta.ri.as . 

Foi em tod a a sua tramitação a ten d id a ã legislação 
pertinente, consoante o Pa recer d a Comissão Perm anen te d e 
Licitação e d a Assessoria Juríd ica d este Município. 

Desse modo, satisfaa:e ndo ã lei e ao m(:rito, 
HOMOLOGO o procedimento, mod alida d e Pre gão P resencial, nº 
0 13 / 2 01 9 e ADJUDICO o ob jeto d este proced imento licitatório a 
empresa F.R. Silva Coata & Cia Ltda (Surpre Ernpreendirnentoa), 
CNPJ: 17.12S.12O/0001- 18, com o valor d e R$ 138 .500,00 (cento e 
trinta e o ito m il reais), r eferente ao Lote 1 - Locação d e Equipamen tos 
e Serviços para Realização d e Eventos, conforme mapa de apuração 
constante na ata d e sessão . 

Campo Largo do Piauí (PI) , 0 9 d e janeiro d e 20 19 . 

Rõrnulo Aécio Souaa 
Pr e feito Mun icip al 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


