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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
CNPJ No. 41.522.10310001-07* Fone/Fax: (0**89) 3SB4-í í94.
Rua Rosália Ferreira Lima, S/N - Centro* e-mail: prefeituravb@hotmail.com
CEP: 64.773-000 Várzea Branca - piauí

CoNTRATO N" 003.1903/2019
PREGÃO PRESENCIAL N" OO3/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' OOI.0000060/20Ig.PMVB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA com sede à praça Santa Terezinha -
centro, inscrita no cNPJ sob o no. 41.522.10310001-07 doravante denominada CONTRATANTE,
representada neste âto pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento, JÔNATAS DA SILVA
OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do cpF n.313.309.648-61 e RG n;41.201.069-0 ssp/sp, residente
e domiciliado nesta cidade de VÁRZEA BRANCA - pl.

CONTRATAD0: KLEIRISLANE DA stLVA FARIAS31525228862, inscrita no cNpJ/cpF/MF
sob o no 20.227.78910001-25, com endereço na Rua centro, s/n - Bairro centro, na cidade vilrzea
Branca - PI, representante pela seúora KLEIRISLANE DA SILVA FARIAS31525228862,
brasileira, casada, microempreendedora, porrador do RG n. 52.767.333-x e cpF n. 315.252.522-6g,
residente e domiciliada na cidade de Yárzea Branca - pl.

o CONTRATANTE e o cONTRATADO, acima especificados, têm entre si ajustado o presente
contrato, conforme autorização constante do pregão presencial n" 003/2019, àe acordo com os
termos. cláusulas e condições seguinles:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

l.l. O presenle ConÍrato tem por obieliNo d Contrat^ção de emn resa Dara PRESTAÇÃO DE
SERVICOS NO FORNE CIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITUR/ÂSECRETARIA DE AD]\íINISTR,4 ÃoE
PLANEJAMENT ODEV RZEA BRANCA PI conforme quantitativos e especificações
constantes no Termo de Referência Anexo I, parte integrante d
proposta que passa a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DoCUMENToS APLICÁVEIS:

este Edital, e conforme consta de sua

2.1. Integram este Contrato, independente de transcrição, os documentos a seguir discriminados,
de cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitação.

Proposta do Contratado;
Em caso de dúvidas ou divergência entre documentos aplicáveis e este contrato, prevalecerá

trmo

CLAUSULA TERCEIRA: VALOR

2.t.1 .

2.2.
este úl

3.1. A Contratante pagará à Contratada o valor
TREZENTOS E NOVENTA REAIS) que totaliza
orçamentária, compreendendo todos os custos com
sociais, seguro e quaisquer outros encargos previstos.

global de R$ 16.390,00 (DE
o valor dos produtos constan
taxas, impostos, fretes. bem

ZESSEIS MIL
tes da planilha
como encargos
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PREFE]TURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
CNPJ No. 41.522.10310001 -07* Fone/Fax: (0**89) 3584_í 1 94.
Rua Rosália Ferreira Lima, s/N - centro* e-mair: prefeituravb@hotmair.com
CEP: 64.773-000 Várzea Branca _ piauí

cLÁusut,À quartre: rRÀzo DE FoRNECIMENTo E vrGÊNCrA:

4-!6 o prazo para fomecimento dos produtos/equipamentos será a partir da emissão daOF emitida pelo setor competente

!'17 o prazo de vigência do presente Termo conkatual será até 31 de Dezembro de2019, a parÍir de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termo do arr. 57,inciso II da Lei 8.666/93.

11! __A prorrogação de prazos contratuais frcará a exclusivo critério daCONTRATANTE, que examinaiá a sua concessão nos seguintes casos:a) Atraso na execução dos. trabalhos de responsabilidade da c.NTRATANTE, queprejudiquem o andamento das aulas e atividades 
"r"ol*".] obj.to deste instrumentq- 

--'^
b) Motivos previstos em Lei, prenamente justificaàos e aceitos p"ru ôor.rrna.raNre.

CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA
DOTAÇÃO oRÇAMENTÁRIA

DE PAGAMENTO, FONTE DE RXCURSOS E

5'24 o pagamento será efetuado até 30 (trinta) crias após a emissão da nota fiscar esolicitação do pagamento no setor de proto"oU ào fráyriiu,ro.
5'25 As notas fiscais/faturas que apresentam incorreções serão devolvidas à contratada eseu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
5:26 o pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome daContratada.

As despesas decorrentes deste pregão correrão por conta dos recursos do orçamento Gerar 2019/FPM/ICMS/REC. pRópRro, cãnsignados ,o o.çuÀ"nto municipal rig"rti 
""rrúrados 

nasrubricas orçamentárias correspondentes.

5.27 No caso de atraso na apresentação dos documentos de cobrança, o pagamento
correspondente será pronogado pelo mesmo número de dias.
5.28

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO

6'l ' o presente Contrato será rescindido independente de interpretação judicial ou extrajudicial,sem indenização de espécie alguma nos seguintei casos:
6.1.1. SeaCONTRATADA:
a) Não cumprir qualquer das condições estipuladas neste instrumento;
b) Transferir o contrato a terceiros, no tádo ou em parte, sem prévia e expressa autorização daCONTRATANTE;
c) For multada num total que atinja um limite de 30% (trinta por cento) do valor global previsto nocontrato;
6.2. Ou se ocorrer:
a) Decretação de falência ou instauração de insolvência da cONTRATADA.
b) A constatação pela GONTRATANTE de que os serviços não serão cumpridos no prazo previsto.c) Atraso injustificado nos pr.Lzos de fomecimentos dos produtos indicados nas Ordens deFomecimento.

u)ffi,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
CNPJ No. 41.522.1 03t0001 -07* Fone/Fax: (0**89) 3584-í 1 94.
Rua Rosália Ferreira Lima, S/N - centro* e-mair: prefeituravb@hotmail.com
CEP: 64.773-000 Várzea Branca - piauí

7.1. A multa por atraso na execução dos serviços, por culpa da GONTRATADA, será calculada
na forma abaixo, não podendo exceder a 30% (trinta por cento) do valor do contrato:
M=0.10xN
M = Percentagem representativa da multa;
N = Número de dias em atraso.
7.2. A penalidade não se aplica nos casos decorrentes de força maior ou caso fornrito que,
alegados, forem aceitos pela GONTRATANTE, ficando a excrusivoluizo desta, a aceitação.
7.2.1. oconendo o motivo de força maior e /ou casos fortuitos, será adotado o seguinte
procedimento:

7.2.2. comunicação imediata da oconência, pela cONTRATADA e comprovação de seus reflexos,
na medida em que forem positivados;
7'2'3' A CONTRATADA as suas custas exclusivas, providenciará imediatamente outro veículo nas
mesmas condições para fazer o percurso;

7 .3. Não poderá a cONTRATADA invocar as exceções de força maior ou caso foÍuito se
houver agido com culpa concomitante ou anteriormente ao evento.
7.4. A multa eventualmente aplicada à CONTRATADA, será deduzida da fatura seguinte à sua
aplicação, devendo a GONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ãontados da
notificação, recolher a tesouraria da pREFEITURA, a diferença, caio existente, a favor da
CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA: REAJUSTE

I l. os preços não deverão sofrer reajustes, no entanto, havendo liberação dos mesmos, o
reajuste se fará de acordo com a política econômica do Govemo Federal, vigente à época.

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇOES GERAIS

9.1. CONTRATANTE e GONTRATADA acordam que, a partir da data de assinatura deste
instrumento, todas as alterações que se fizerem necessariás, serão consubstanciadas mediante troca
de conespondência epistolar, onde fiquem definidos seus objetos e sua mútua concordância. No
entanto, as citadas correspondências passarão a fazer parte integrante deste Contrato, como se nele
estivessem integralmente transcritas.
9.3. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar parte dos serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração,
conforme disposto no art.72 da Lei 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA: FoRo

10.1. Fica eleito o foro da cidade de sÃo RAIMLTNDO NoNATo - pl, como comperenre para
dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando-se expressamente a qualqulr outro por
mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SETIMA: MULTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
CNPJ No. 4'1.522.103t0001-07* Fone/Fax: (0--89) 3SB4-í 194.
Rua Rosália Ferreira Lima, s/N - centro* e-mair: prefeituravb@hotmair.com
CEP: 64.773-000 Várzea Branca - piauí

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam este Contrato em duas vias de igual teor
e forma e pam um só efeito perante as testemunhas, que também o assinam.

VÁRZEA BRANCA (pr), l9 DE MARÇo DE2ots.

Pela PREFEITURA:

/,1"0/orr*

Pela EMPRESA:

Testemuúas:

JONATAS DA SILVA OLIVEIRA
Municipal de Administração e Planejamento

KLEIRISLANE DA SILVA FARIAS
PELA CONTRATADA

dr*,^írr,, d" s . f *^-- a,l

NOME:
C.P.F.:

NOME:
C.P.F.:

fl!*ilrfllr!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
llltü CNPJ N". 41.522.103t0001-07* Fone/Fax: (0**89) 3SB4-11g4.
"" " Rua Rosália Ferreira Lima, s/N - centro* e-mair: prefeituravb@hotmair.com

CEP:64.773-000 Várzea Branca - piauí

ORDEM DE SERVIÇO _ VÁRZEA BRANCA, pI, 19 DE MARÇO DE 2019.
REF. CONTRATO N.. 003.1903/2019

A EMPRESA:
KLEIRISLANE DA SILVA FARIAS3 I 525228862
CNPJ/CPF^4F sob o n' 20.227.7 89 t}OOl -25
END: Rua Centro, s/n - Bairro Centro
CEP:64.773-000 Y árzea Branca - pl.

Prezado Seúor,

ASSLINTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA/SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE VÁRZEA BRANCA - PI, dE ACOTdO COM A
proposta de preço apresentada.

Levamos ao conhecimento de vossa senhoria, que conforme adjudicação da comissão
Permanente de Licitação, Homologuei o resultado do Pregão Presencial e- epígraie, e pela presente
os, veúo autorizar a esta emp-resa a PRESTAÇÃO DE sERVIÇos tio ponN'pclueNro
PARCELADO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE VÁRZEA
BRANCA - PI, de acordo com a pro
estabelecido no contrato de fomecimento

CIEN EM:

sentada e ainda de acordo com o
e te processo.

pos
que

ta de preço apre
parte integrante

JO S DA SIL AO
cr rio Municipal de Administração e Planejamento

l^

Assinatura do Representante Legal

Ref.: Processo de Licitação - Pregão presencial n". 003/2019.

/2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
CNPJ No. 41.522.1031000í-07* Fone/Fax: (0**89) 3584-í í 94.
Rua Rosália Ferreira Lima, S/N - Centro' e-mail: prefeituravb@hotmail.com
CEP: 64.773-000 Várzea Branca - Piauí

RNE IMENT N" 003.0319/2019
REF. PREGAO PRESENCIAL N" OO3/2019

Data Assinatura: 19 de Março de 2019. Contratante: Município de Y árzea
Branca/Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. Contratado: KLEIRISLANE DA
SILVA FAR1A531525228862 CNPJ/CPF/MF sob o no 20.227.78910001-25. Objeto:
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇOES
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL/FMAS DE VÁRZEA BRANCA - Pl, conforme quantitativos e especificaçôes
constantes nos termos de referências Anexo l. Valor Global: R$ 16.390,00 (DEZESSESIS
MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS) Vigência. 31 de dezembro de 2019, podendo ser
prorrogado, aditivado ou suprimido nos termos do Art. 57, ll, §1", da Lei 8.666/93 e suas
alterações. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações e PP no 003/20'19. Fonte
de Recursos: Orçamento Geral 2019/FPM/ICMS/FMAS/PROPRIOS. Várzea Branca, Pl,
18 DE MARÇO de 20í9 Assina pela Contratante FRNACILENE DE OLIVEIRA SANTOS
e pela Contratada KLEIRISLANE DA SILVA FARIAS.

EXTRAT CONTRATO FORNECI 0 0319/201 9
REF. PRE PRESENCIAL No 003/2019

Data Assinatura: 19 de Março de 2019. Contratante: Município de Várzea
Branca/Secretaria Administra$o e Planejamento. Contratado: KLEIRISLANE DA SILVA
FAR1AS31525228862 CNPJ/CPF/MF sob o no 20.227.789/OOO1-25. Objeto: PRESTAÇÃO
DE SERVTÇOS NO FORNECTMENTO PARCELADO DE REFEIÇOES PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA PREFEITURÁ/SECRETARIA DE ADMINIST E

PLANEJAMENTO DE VARZEA BRANCA - Pl, conÍorme quantitativos e especificações
constantes nos termos de referências Anexo l. Valor Global: R$ í6.390,00 (DEZESSESIS
MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS) Vigência: 31 de dezembro de 2019, podendo ser
prorrogado, aditivado ou suprimido nos termos do Art. 57, ll, §1o, da Lei 8.666/93 e suas
alterações. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes e PP no 003/2019. Fonte
de Recursos: Orçamento Geral 2019/FPM/ICMS/PROPRIOS. Vázea Branca, Pl, 18 DE
MARÇO de 2019. Assina pela Contratante JÔNATAS DA SILVA OLIVEIRA e pela
Contratada KLEIRISLANE DA SILVA FARIAS


