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Estado do Piauí 
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTI ÃO BARROS 

MIBYNFNJP PARJl9YLAA Pi CONIB6l9 PF eBiSIAGl:9 RF 15D!G91 PF SftA:!tP9B RF WliNM 

CONTRATADA: NfVAM AZEVEDO DE SOUZA. R•SidM'II.• • tua Me~t•nl\A:S~SN~ c..-.1JO, cc,,,....,._ 
PI, l><esllelro, DIYorclado, pootador dlc> RO n• 1.200.020 SSP-~. e CPF de n• 503.908.213-49. 

ÇOMITRATANTI!; CAM.ARA MUNICIPAi.. OE SEBASTIAO BARROS, '°""llzad" • Av. 1• de JANEIR.O, 
&ln. een.tro, Seba11Uão- ~PI. naste ato por sua re,,,.,.,_tanl:& legal. a St. J A GNEY JONHSON 
LISBOA OUNHA po,r1ado,.. do CPP: 017.749.463-.86 

Palo p~ent& ina:1rumento particule,. ~ p,&1'189 acima devidamen.t& quel'ificadas,, dof"avan'N:!I 
deoOmliflMJ.M slm~mente CONTRA TAO.A e CONTRATANTE1 na mellOr formt11 CM idllre to1 t1J,ust8m e 
<:::0r1tratam a pNiM.ação de Sc&fViÇ09 profi~_Ol'\&rS. &egundO M Cltn . .su.\89 e oond;ç6,Et:9: .acnanl:6 .atrol&Cla!L 

CLÃOSUt.A 1• . DO OIIJE.TO 
O ObJ"to do .,..._,,t., 00Jlsist9 rl9 P""'~ pela CONTRATADA é CONTRATANTE, dOlo :,.,gu nt,e., 
98Ní,pl):9 prõfiHi0Nli9! 

• Operar o• aiat.,,.•• do Td.bunal da C;ontaa do Eatado do P ilaul, 
• Openir o• •l•tema• d• Cont.abllld11de d• Simpf,e:e 11Aform .. tlca 
- Operar oa aiate-rn•• de Ge:a.tao de- P•·•·aoal ela Slmpl•• rntorma.t1ca 

CLÃOSULA ~ • DAS cottDICÔES DE EXECUÇÃO DOS SERIIICOS 
O$ _,.-viç,o$ ~ e,i;_ec:ut-.dos nas de.peodliOO.s da CONTRATADA► em oNdlloola ••· ~ur.nt.e~ 
condiQõ<I": 
2.1. - A doçu....,,~ ind._..,.1 """' o c;.....,P9nho doo HMQOO •m>lt1d0$ ""' dáusul11 1 • ,..,._ 
forn-.cida ~ CONTRATANTE. COl"lsisti.ndo. basicaman1e., em: 

2.1 ., 1 - Boletim de calDta e documentos netla oom;tantea. 
2 :1..2 - E:xtrelOs de IOClas as oon&as correnl.es baneatiss, lincluSiVe aplie&Qõft9: e dOCum&ntos 

r•tlw• "°" t.~mo,~ e.ai:s,: CQmo d9PO$itow. çópias <M' çh~u.1o. bord•rO• cM -oobranç4'. 
de!sooni.os,, oonltat-os d• CMdito, aviso• de créditos.. d•bitos. etc; 
.2.2 . - A documentação devera ser enviada peta, CONTRATAN'JE 00 bma -comptele e · ,em boa oroem 
nM &iaguinl•& ptaun= 

2.2co1 - Alé 10 (DEZ) d~ após o <IOOIHT&rrMfltO do mês, O& do<:umanlO& ralaclorl&Ó<>5 no& 
iiens.2.1 .1 •2. "'l .2. acima; 

2.2"2 - Semana~ente1- oa documentos mencionados no Item 2. 1,3 aclma. sendo que oa 
relativos• ül:ima 'Ml"M11na do rM-t:. no 1 • (ptim.iro), dia ütil dio mas segui~ ; 

2.2 .3 - AI!! o dia 20 oo mh da referência QIS8ndo se tratar dos documentos do llem 2.1.4, 
para elaboração da folha de pega""""'º' 

2.2.4 - No mlnlnlo 48 (q uarenta e Oito) horas ante.s e comunicação pera deçAo de evi-so de 
f6rias • avtso pr6vi0 -de NkSCi~ eonlrat'liílll -de emp,egaaos~ aoorrtipanl\llldos dO Registro dtlli 
E""'"'llado&, 

CLÃUf-Yt.A 3• - po·s PCYl'RIS PA CONIBAJ:NtA 
11 - A CONTRATADA Cle:sempenna,.a os serviÇOS- enumeradDS na cJ.âu:suJa 1• 00ffl tooo z-eto. 

d1Qo4nç.., e bon<ootldado,, ob59rv3d<, " i,,g!~o ~te, r9&guard9ndo °" l,,t"'"""" dei 
CONTTR.ATANTE. ""m p,ejulz:oàa dignidada a lncle_,clêncla proftsalonais, 

3.2 - Re,3pon39blflz.8,--5i9.-é e CON'TR.ATADA por-~ 03, prepo51to3- qu.,e etu9l'em no~ 
&eNiÇOS Of8 OOl'llrat.ados. lnclenlmnclO à CONTRA T AN"TE. em caso -de CUipa ou OOIO. 

~2.1 . - A CONTRATAO.A 033Uffl9 lllC!>!Jf'8l "'lll"O"""t,llkl'1de PO<' .,...,nu,.,i,, mult&o llo<:,,I:, 
decottente-s de· impel'feiç.õe~ ou atr~s nos ~Nif;os ore, eontmtedos., a:ic.ce·ti.1tu·ldo-~ o:!. ocesioNWJ~ 
ix,r fó<Çó moro, ou Mso to<tu~o. é~lm dúfl,_ em lé l, dépoio o. e-dos O/J procédl"""'1«:>/J dé 
defesa &ClrniniSlratlva. sempre obSel'Va<IO o disposto no ltem 3j5. 

~2.1 .1 . - N:!!o Sé lneluêm M réSQón$êbillded8 M~Mid8 P,,18 CONTRATAOA 0$ j,..,,0$ 8 8 
00tr·eç.11o. monetdriõ de qUAquer neture.za, 'lalisto que nao se lfflt.Mn de openeme-n·to pela moro,. me!I 
mm reoomposlçl!,o e remu.-açêo oo vQio, nêo """°lhldo. 
3 .3 • OCriga .. .s,e 6 CONTRA.TACA a 10r'i"t60et ili CONTRATANTE, no t!t:nôMeçõ 1651de~ deS.YI 1!I 

d<!<'ltro do - norm&I di8 --~~te . tod8S "' rmorm&Ç6e$ rel&tlVM &O O!l!'ldM'léAIO - $8r'VIÇ,C," 
ora oontratados .. 
3A - Re,oponoiat,ihar-<M-,á a CON!TR.AT ADA po, t- os dlocu..-tos. a ela antreguas pela 
CONTRATANTE, enquanto pem"laneoe,em 9ott ~a g-u.atda para a eonsecu;Ao d6:S :SeNIQO:!il 
paceuados, resp,o~endo pelo seu m,a,u uso. perda, extravio ou lnutlllzeção, salvo com,prOYado caso 

fomJ o ou 1orça maior, mes.mo se tal ocorre, por ação ou omissão de seus preposlD5- ou quaisquer 
pei:sso•s que • ... s tenham ac:•sso. 
3.5 - A CONTRATADA nllo asso.me nenhuma re,;pornablliclada peles consaqilênclas de lnlormSQl!es. 
d9Cla~ ou docurnent.açl,o l_,_s ou lncomplatu qu• 11• lor•m apr-•.-s. blim como por 
omlss6as prdp,las do CONTRATANTE ou decorrentes do <lesresp<illo à orienlBÇA,o prested:a. 

ÇLAy,suu. +• -pos PCYE80 PA ÇQHIB/\INfff. 
4,1. - Obrlga-N a OONTRAN"l'E a '°"""""' à CONTR.ATAOA todos os dados. documenk>s a 
infor""",690 que se façam nace&&árlos ao bom desempenho dos """'190" ora contratados. em tempo 
hábil, nenhuma responsabl ldade cabendo à segunda acaso recebidos Intempestivamente. 
4,2, - PBfll a execução do• --,1ço,, axwtant:es da cláusula 1• a CONTR.ATAN'TE ~ • 
CONTRATADA 011 honorários proft81dona~11 correspondentes a R$ 1.000,00 fHum d raall!). atê o dia 
20 (VtNTE) do mês subsequenle ao venckio-. podendo a cobrança s.er veicu:lada atnlvés de ntspecllva 
duplicata dl9 serviços. mantida em carteíra ou via cobrança bancá.ria, 

CL4YIMI-+ s• -Pê YIAGHC'hl E REISOAO 
5.1 - O P"'"""te oontrato v"OIJOmré a r:-tlr de 01/01/201,8 a 31112/2018, podenclo a qi,alquer tempo 
....- """'lndldo mediania pré-aviso da 60 (S<>ssenla) d ias. por escrito. 

5. t ... 1 - A parte· qoa nAo comunicar por e'SCrito a rescisão ou efelué-'8 de 1orma sumária .• 
desrespeitando o pré-aviso pnw.,sto, ficaré obrigada ao pagamento de mulla oompeo:satórla, no valor 
de 2 (duas) parcela& mernmls oos honorérlos vigentes à época. 

5. 1.2: - No caoo da re""lsJlo, a dispensa, pela CONTRATANTE de a•acuçllo de quaisquer 
&ervlços, seje qua.l tt a razAo, dumnlD o prazo do pré...,,lso, d<l-ré ser 18[111 por escrito, nlkJ 
desobrigando-a do PSOll"'erlto dos ~oos Integrais até o tem,o firlal do oontntlo. 

5,2 ,~ - Enb'e os dados e informaçOOs a seir-em fomeddor. não se lnctuem detalhes téaik:os dos 
slotema• de lnformie""' da CONTRATADA, os qua'8 do de sua exclUIÁva p~àe . 

5.3. - A. fab de pegamsnk> dl9 qualquer pe,a,la de honorários taculla à CONTRA.TACA 
svs-pand•r wnediatamenw • •xeicuçio dos serviços ora pactuados1 t>.m como consid•rar rN-Ci:ndiclo o 
presente, independentemente de notfficeçllo judicial ou extrajudicial, sem prnjufz-0 do P""'lsto no item 
4.2 . 

5.4. - Con:>idamr""4-á rnoclndldo o P"'""nc" oonlrato, lnd<>penàentemente da notificação 
)ueliClal ou aX1rajudidail, caso qualquer das par1es OONTRA TANTES _....,. a infringir ci.utuia ora 
-00l'Ylfflf!Cionada, 

5. !I. - Fica ~ipu- a multá oonltM\Jal o. uma pare.la mensal vigente tellliva aos 
honorários .• exigível por neiro em face da parte que der causa à rescêsão motivada, sem prejuizo da 
panelielaelo espoeifica do i tam 4.2. , so o caso. 

çLAusuµ t• · DQ f969 
Ftca eleito o Foro de Conente do ESUldo do PMlu•. com expressa renúncia a qualquer oulro~ por mais 
pnvieglado que seja, para dirimir as questlkts oriuf'Klas da inlerpratação e e•ec,ução do presenta 
-oor.-rato. 

6 .1- O prosont" oonl rato ~ré a parti, do 02/01/2016, E. por v,;tan,m ju"4o" o contratado<;, 
essln&m o prüente, em 2 (d..as) \/IO!ls de IQ.,Jel teor e pe,a um só -o. na -s.nça de 02 (du&s) 
tntomu11has i11.,,,mcn1.t:6ci;n. 

Nlvam Aze'V'&do de SollZB 
CONTRATADA 

CQma,.. Munld;psl de S..ba,s~Ao Bam,s--PI 
JAGNEY JONHSON LISBOA. CUNHA - Presidente 

CONTRATANTE 

PREFEITURA DE 

OEIRAS 
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO; 090/2018 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 008/201B 
OBJETO; CONTRATAÇÃO DE SBRVIÇOS ARTISTICOS P/\RA APRESENTAÇÃO MUSICAL 
(lUAN & FORRÓ ESTI LIZADO E TOCA DO VAlE) POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DE 
301 ANOS 00 MUNICIPIO DE OEIRAS-PI, QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 
2018, NO MUNICIPIO OE OEIRAS-PI. 
CONTRATADO: ATIVA ASCOM LTDA 
CNPJ: 07.932.269/0001 -55 
ENDEREÇO: Rua PrOCtJrador Jeremias Pereira, 2315, centro, Teresiria-PI. 
VALOR MENSM.: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). 
FUNDAMENTO ILEGAL: ART.25, Il i DA LEI 8.666/93 
FONTE DE RECURSOS: FPM/Receitas proprias e Outros 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de novembro de 2018. 

Oeiras-PI , 28 de novembro de 2018 

José Raimundo de Sá l opes 
Prefe~o Municipal 

PREFEITURA DE 

QEIRAS 
~UiN'OOA~FAZ 

OEIRAS (PI), 28 de novembro de 2018. 

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/201B 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTfsTIOOS PARA APRESE!f'TAÇÃO MUSICAL 
(LUAl'f & FORRÓ BSTlLIZADO E TOCA DO VALEI POR OCASlÃO DO ANI\IBRSÁIUO DE 
301 ANOS DO :aonnclP10 DE OEIRAS-PJ, QUE OC.ORRERÁ NO DIA 2S D.E DEZEMBRO DE 
IW18 , NO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI_ 

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contraio. 

Com fulcro nos Art. 25, Ili § 1•, da lei n• 8.666193 e no Parecer da Assessoria Juridi.ca deste 
Mur1foípio, Ratifico a orie tação téalica da Comissão Permanente de Licitações e de ermino a 
contratação de ATIVA ASCOM LTDA para a prestação dos citados serviços. O valor globa 
do contrato serâ de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), contorme proposla comercia 
que faz parte deste processo. 

Publique-se. 

José Raimundo de Sá Lopes 
Prefeito Municipal 


