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ESTADODOPIAUI. 
MUNICIPIO DE SÂO RAIMUNDO NONATO 

• • 	CNPJ:: 06.772,859/0001403 
CLAUSULA QUARTA 7 DAS coNDirctig$ DE PAGAMENTO 
O pagamento  Seri  efetuado em ate 30 (tuinze):,dia.O, a partir da data da apresentação:dallota:Flocal pelo 

: 
 

contratado .: devidaniente atestada,11: 	 , 
Parigrafe único — Alfatura,  depots  de prOtoecliada,  sera  eonferidae certificada pelo Contratante No caso 
'de se ver¡ficarcin: diyergenCiaS em relação ::# regularidade •do dOCUmenicl  sera:  cancelado o protocolo e 
deVolvido: imediatamente.aContratada. 

ig§"rApo 1)();PIAUt 
MUNICO.TO'DE:SÁO RAIMUNDO  NONATO 

CNFAJ; 06 772A59/0001 -03 

CONIIIATO N° 100/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 056/2021 
PRECAO ELETRÓNICO SRP N°026/2021 

:AQUISIÇÃO PARCELADO 	PROTETOR. SOLARi.-  PARA 
NECESSIDADES 	PREFEITURA MUNICIPAL , DE ,  SAO  . 	. 	.] 	. 	: 	 . 	:  
.RAIMUNDO NONATO:  el  E :SUAS. SECRETARIAS.. CONFORME 
MENCIONADO ,  NO ANEXO I,•:DISCRIMINADOS. NO TERMO. DE 
REFERÊNCIA, 	PELO: REGIME: DE :EMPREITADA. :POR: MENOR 
PREÇO :UNITAR10,, QUE ENTRE,  SI CELEBRAM O'MUNICiP10 DE 

"sÃo RAIMUNDO.:NONATOIE:MINIE:P:I'PRODUTOSi COMERCIAIS 
:•El REM ME; :CNPJ N°11 1.768.299/0001445:..,, 	• 	•• • . 	. 	. 	 . 	. 

AOS 22 1.00....e4oiSj dias do ineside jürthO de 2021,  .ia:Prefeittira Municipal de  Sari  Raimundo Nonato .7: Pl, 
CNKIN°06.;772,859/0001-03;i localizada na a  Rod  Presidente Juscelino Kubitschek de : Oliveira, S/N, na • 
BR. 020,i CEP n° 64770-000 neste ato representada  Or  CARMELITA :DE CASTRO SILVA. Prefeita 
mumipaI CPF n° 342:329.073-00, residente e .dornieiliada:pa Rua Benedito LOries,S/1,13airre Cipó, São 
Raimundo Nclnato,P4]4clraVente ,deriOntiritidO.;.coNTRATANTEe]de::cluttriladri,a,  Empresa COMEF,'I . 	: 	 . 	 . 	 , 
PR4.31)1.)1'0.$ 	 11768,29W.0.00145.;loealilada na Rita: Luii. laves 
Cavalcante,. N°,  689, Sala: 104, . CEP 1•!,U 25.5611464 Bairro V ilor dos TOO,. :são João do Menti 77- 

repreSetitada-por ri Sr GABRIEL DE  CAR 	ALVES,: brasileiro, aolteiro, estudante, natural do Estado . 	. 	. 	. 	. 	 . 
do RJ, CPF, N?,:167.',767.;9573kdoetiMentcidetdentidade ri`-'• 24482.238-9; DIODETRAN/R,1;,doiniciliado 
e residente na l A venida:1 Mooserihory.Felix..; :$74 apto 202 7 I  raja,  Rio de' Janeiro.- W.; CEP t 2 235110, 
doravante denominada! CONTRATADA;:, firmam aqiiisição parcelado de protetor solar para 
necessidades da Prefeltura MuniCiPal de São Raimundo Nonato e suas secretarias, discriminados no 
Tenno de Referencia ,: Na : forma disposta l 	Primeira: deste Contrato, fundamentado 1:16  art  23 
Inciso 1, alfnea :"a"'• 6 .  demais idisposições c6.0.tidaS 'ha :Lei,  8,.6.66/93, 10:520/02;  com as modificações . 	. 
pOsterjoreO el deaebrdi*COM 4:oolisow.$dgootoo,:  

CLÁUSULA SEGUNDA DA FORMA .E DO REGIME og ExEcuçÃo 
O Cotitráto:darse4 :§61;:á forma de execução indireta e em regime de empreitada  Pot  preço imitário recaindo 
sobre a contratada a reoptinsabilidadelpelo:objeto entregue/executado::: 

CLAUSULA TERCEIRA 7; DO y:A40g.. 
• 0 valor 'global para a aquisição/exectiçãe do objeto e de 422.800,00 (vinte e dois  mile  oitocentos reais), 

..(em moeda cor•rente naiional), daqui por diante denominado VALOR  CON'!  RATLIAL.  

• CLÁUSULA QUINTA1-4. D:0  RECURS°  FINANCEIRO 1: 
As despesas provenientes deste processo o6rrerikok conta da (s) seguinte (s)dotação:(8es) orçamentas ia (s): 
UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO g:TNANgA$::02:03:.()4sEcRETAgrA DE SACJOE: 02.07.01. 
IPROJETO ATIVIDADE:: :04.122 .0602 .2004 :0000, 04.. I 22 -.0002.2012,4)000,;.  .10:301.00052050.0000, , , 	 . . 
10..301 .0005.2043 .004:10.3.05.0006 2058 L0000. 
ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30. : 
FONTE DE RECURSO  FPM,  ICMS,  EMS  iE OUTROS RECURSOS fROPRIOS 

CLAUSULA 	 caurgRio,Dg:RtousTE 
yO preço estabelecido no presente contrato  sera  fixo e irreajusuivel, poreMpOdera ser corrigido anualmente 
mediante requerimento:da:contratada, após o•interregnominitno:de um  OA.;  contado a:pooh' da data limite 
para a apresentação da proposta, pela variação do intliceppm"040. 4tit:100: Vier a Substititilo, : 

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO E DA EXECUÇÂO DO OBJETO CONTRATUAL • 

Parágrafo Primeiro — prazo acima estabelecido podera ser prorrogado nos termos. do  Art.  57 da Lei n.0  
0 {Nazi? de vigência deste contrato,  sera  de 12 (doze) meses, sendo contado a Partir da datadeSuaassinatura. 

8.666/03. 
Paragtafo Segundo — A execução do objeto Contratual deverá seguir .estritamente o disposto no edital de 
licitação e  fiesta  cOntrato. • 

C LOSULA orrAyA Do ingwo g DA imspoNmBILIDAug  DAs  PARTES : 
Constituem direitos  do CONTRATANTE reCeber:o objeto deste contrato na condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado forriiie ilOptaid cOnVenCionados., . 	. 	 • 	•• • : :• " 	• 	• 	. 	• 
Parigrafo PrimeirO7*:Cortstituern obrigaçÕeSdo CONTRATANTE: . 	 . 	. 
1 - 	• Efetuar o  pagamento ajustado, 	• 
I I 	Dar aCONTRATADA as condições n:ecessarias a garantir execução do: COntrato. 

:Para* rafo•Segando 7.-:Conatituerti. obrigações da CONTRATADA, alem  des  .jo: especificadas no :edital e 
contrato: 

: 	. 	Entregave/ou::eieCtitar o objeto na forma ora ajustada, bem como eignprir todas as obrigações 
contratuais .; inclusive iSiteeOaóriaO;: 

.11: 	Atender a6slenoogosltrabalhiotas.  prey  idenciarios, fiscais comerciais e de responsabilidade civil 
decorrentes da'exeCução.dclipresente: contrato; •,. 

Manter durante teda::a eXeCuçãO do: contrato, erri compatibilidade com . as obrigações por ela • 
assumidas, todas as condições de hatiilitaçãOe"qualificação exigidas  nit  licitação,. 

: -ApreSentar; sempre que solicitadó.i.:44rargeaes,eo4.046::do etintrato.::docUmentoS: que comprovem 
, estarerri:eumprindo alegislação eqi vigor ,quanto obrigações assumidas na )ipitação, erhigpecial encargos 

sociais, trabalhistas, pitirlitenOarkis;;,tribOtitilõs; .fiscais e alterações no .ato:ConOtitutivo. 
. 	. 

. 	. 
Parágrafo Terceiro —O (s) responsável (eis) pelo acompanhamento e fi scal izaçao da execução do Contrato 
e:pelo atesto:da(s) Nota (s)Fiaçai (fs)serálão)tittifuneiortário nOrneado por portaria: : • 	 • 

.:  

?bit  Presidente ,TIOcetitio kobit*hek 	 n° 64770-000 
• * 	$46 Raihitir46 Nonatos •;i1-n; 
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::•CLAI.J.SULAPRIMEIRA7.-:DOOBJETO•Do-CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL . 
•• 0:preSentecontratcltent.POr. objet9:.RegistrOdePreçoo para futura tiquisição. ParceladOdo:proteter solar  pars  
-necessidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato e suas secretarias.lconforinedeserito. na  Ata • 
de RegiStrode . PreçoSn.°025/2021..  
Pat  agrafo tinieo — Internam-  e.cOrnplernentain o presente Termo•ContratuaL pare todos " Os fins de direito, • • 

. obrigando as partes em todos  QS 	termos as :condições expressas no edital de Pregão Eletrônico -  le  • . 	::...:.. 	. 	. 	, 	 . 	. 
0264021; jtintamente•Cortil'Seds anekOsile.de:a.COrdo:eont a :Lei n.(1.10 520;- de '17 de julho 4612002, com o 
Decreto : Municipal n.°..20/2.017.;: e : .subsidiariamente: a• . Lei rt.° 8.606, .de 21 de junho .de• 1993,  coin  •  Sims  

- alterações posterioreS::- 



ESTADO DolplAui 	 
jviuNicipirOpEjaC): RAImuNDoNONATO 

ÇNP,I: 06.772:859/0001-03 
:ele formal mente indicadas possam inspecionar oloCal de execução do contrato e  Wes  os documentos, contas 
e registros relacionados à licitação 0:4 40ettção 46 contrato: 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente instrumento ecintrattial:reger-se-a. pelas disPpsiçÕes.ei‘pressasna Lei ri." 8.666,:de 21 de junho de 
1993 e suas alterações  posteriores, e pelos preceites• dedireito publico aplicando-lhe supletivamente, os 
piincipies da Teoria Geral deS. Contratos e:as,disPoSições de direito; privado Aplica-se tambOq a Lei n.<' 
10.520.; de 17 de julho de 20O2 Lei Complementar n.°:1:23:de¡I4 de dezembro de :•2906, e alterações trazidas 
pela Lei.  Complementar :147/201 	subsidiariamente, os termos deste Contrato.; „ 

: 	. 
cukuSuLA RE' CIMA TERCEWA TRANSNIMÃO DE POCumENTos 

CLÁUSULA. CIMA DA RESCISÃO • 
O presente contrato poderá  Set  rescindido  ease  ocorram quaisquer dos fatoS:eleneadps;  no  art.  78 e Seguintes 
da Lei 11:".8.666.1 de:1993,: 	: 	: 	" 	1 	• 
"earigirafO 600 !,.A :CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de .rescisão 
administrativa, prevista no  art  77 da Lei n.° 8.666/93. 

'CLAtisuLA ptcink PRIMEIRA - DA :FIIAUDE 	EDA CORRUPCA01 	 
:10 :Contratado deve:: observar e fazer obtChiar,'  pot  seus fornecedores e SubcOntratades, Se admitida 
subdontratação„:6 mais alte. 00dt-do de.10tiei durante todo Oprecesse de contratação e de execução do objeto 
contranial. Para OS 1:•irtítp6sitos4eSta clausula, definem-Se  as seguintes praticas:i 
I 	•-• 7'pratica eorkupia7'! Ofereeer, dar, receber ou solicitar direta ou indiretaMente,:quatquer vantagem 

.Com O'Objetivo de influenciar a ação  dõ  servidor público na ekeetic0:40,e0ntrato; 
. • 	7 .'pratica fraudulenta' ; falsificação ou OMiSSki dos fatos, .001. :6.:•ObjetivO de influenciar o 

	

, PFOCesso. de execução de eOntrato; 	" 
Ill •' - • 'prática 	esquematizar oui estabelecer um acordo entre deiSieu:MaiS•lieitaritm  coin  ou 

• 
 

sem o conhecimento de representantes Oii:pief)Ostos de orgão licitador visando estabelecer preços em n iyeis 
artificiais e:náo competitivos, 
IV, 	!'pratica coercitiva'..: causar dano  Ott  ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas  on  
Sua propriedade, visando afetar a execução do contrato; 	: 
V 	- 	-pratica obstrutiVa": (i) destruir, falsificar, .alterar:  ou Ocultar provas :0m:  inspeções  on  fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral,  :Cent  '0 iobjetivo 40 impedir 
materialmente a apuração de alegações de:prOjeaprevista, deste Edital  (ii)  atos 0144 intenção Seja impedir : 
materialmente o exereicio do direito:de.e oitieri*p financeiro multilateral promover inspeçâo 
ParfigrafO .Primeiro 	 de:,  finanetaMento, :parcial.  oil  integral, :,pOr:  organismo financeiro 

Mediante adiantamento ou reembolse, este organismo imporá sanção sebre,  uma empresa 64 
: 

 
pessoa lisica inclusre declarando-a inelegiV•el; indefinidamerite:en.por prazo deterMinado,:para aoutorga 
de contratos financiados Pelo Organismo se, em qualquer mOtnento constatar envolvimento da cinpresa, 
diretamente  on  por meio de .::Urn ,agente, em praticas., cOrrupta:.s,',,•fitaudulentasii  colitsivas;:  coercitivas ou 

. 	 . 	. 

:ObSirtniyaS  ao participar  Oa  licitação ou da execução titit contrato financiado  pelt.)  organismo.: 
ParAgrato Segundo:  Considerando :es ProPOSitos das, clausulas acima, o contratado concorda e autoriza 
que, na hipótese de: o,contrate vir SC! financiado, em: parte 	integralmente, por organismo .financeiro : 	• 	• 	• 	 . multilateral, mediante:adiantaMente;64:reentbolao; permitirá  Otte  o  organism°  financeiro e/oti pessoas por 

ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE  SAO  RAIMUNDO NONATO 

CNN:406.772.859/0001-03 
CLAVSVIA NONA. : - • DAS :::SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
O atraso injustificado na entregakicecuçãod6objete contratado implica em multa de 0,3% (zero Virgule três  
pot  cento) do valor contratual por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) 401 valor total da 
cOntrataçãO.  
Parágrafo Primeiro A inexeCtição parcial de qualquer das obrigações, inclusive das  ac  ess rias , referentes 
a este contrato, implica no pagamento de rittilta pOOlfor de até: 	(Ow  :p6i.:;06*6).,41culado siiinv o valor 
• tõtal da contratação. 	„ 	 ; 
:1Parigrafo Segundo— A iineXecitçãOteta1dO ajuste ou  execução Vital  pin  desacorde Cein o contrato, inclusive 
das obrigações,aCeSSOrias, implica: no pagamento de multa no valor de  ..at.0:  20% (vinte por Cento). calculada 
sobre o valor total ,tia tontrata4o..: 	1  " 	; ; 	 • 	: : 
Parágrafo Terceiro -HQuaridOoCorrer atraso no pagamento de conta decorrente da contratação  sera apt  

: o hidice oficial (.E.NPC/11£30t)paral:#404.ação monetaria;,nos termos do  Art;  40, inejSe XIV, alínea f*c", da 
Lei tt.° 8.666193. 

PARA CASO DE 

A troca eventual dé documentos etartaS efitre &CONTRATADA e:OCONTRATANTE  sera  feita através de 
prOtocole. Nenhuma outra forma  sera  considerada como prova:  de entrega de docurifelitós.  ou partas. 

CLÁlliSULA DE CIMA QUARTA Dos :cAsos om¡ssos 
os caso omissos serão 	 da Lei n 8..666 de 1993e dos  Principles  Gerais dõ Direito. 

CLÃ IJSULA DECIMA QUINTA DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de 0(:),Rilitriiiiido Nonato - PI para dirimir 	questões Oriiindas do • , 	 . 

: presente Ontratet. E; ppr estarem justait:eOntratadas as partes assinam o presente instrumento, per Si e Seus 
sucessores, em 02 l(duas) vias iguaiS:e rubricadas para todos os fins de direito,  pa  presença das testemunhas 
•, abaixe 

SAO RAIMUNDO, NONATO, 21  de junb0 de 2021: 

— 	• ' 
ARMELITA DE CASTRO SILVA 

Prefeita municipal 
CONTRATANTE 

GA13111a, DE CARVAL HO :474:1•6-2"11.1=fr="tr"" 
ALVES:1 6776795738 	 bed  °F14:11":19;E. 1:41:74:"""c°)  "."'"& 
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME 

CNR1 *NI' I 1.768.299/0001-45 
CONTRATADA 

... 
, R01;1 Pre.sidenW.J11$cOitto Kuhitschek de iZ)lit7.ira::S/NT;:fii-BR. 020. CEPe64770-000 

• Sao Ráitnüildo Nóbato :- P1:: 
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GABRIEL DE • N 

CARVALHO 
ALVES:16776795738 :=:vvnt•-...tv•-"'"  

Ra Presidente Aiseeiintj Kitbitschek:&  	S/N :ma BR 020 CEP n° 64770-000 : 	 , 	.  
Sao  Raimundo Nonato P1 
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ESTADO DO PIAUÍ 

MUNICÍPIO DE  SAO  RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 

:.:.ANNO AO. CONTRATO:'100/202I REFERENTE AO PREGÃO:.ELETRONIC0 . 026-2N I .QUE TEM 
COMO OBJETO AQUISIÇÃO PARCELADO DE :PROTETOR SOLAR ..PARA NECESSIDADES DA 

:.PREFEITURA MUNICIPAL. DE  SAO  RAIMUNDO:NrATO::,.PI E SUASSECRE1ARIAS, 	- .. 	. 	. 	. 	... 	.. 	... 	.. 	. 	. 	.. 	,. 	, 	. 	... 	. 	. 	. 	. 	....... 	. 

COMEPI: PRODUTOS COMERCIAIS.EIREU:7 I ME . :•1: 
.1CNPJ:N° I'l 7.68..299/000.145'; . 	. 	.. 	. 	. 	...... 	. 	... 

Marca 	Valor Unitário Quantidade 

•  Protetor Solar Gel Creme  FPS  60, 

• tripla proteção contra raios UVA e 

UV 1.3, hipoalergico não oleoso e de 

rápida absorção, 96% de proteção 

UVA, indicado para todo tipo de 

pele, uso 	i20g  

ALG SUN .MA )1 

FPS 60 l2QML- 

. 

Rod.  Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, SAN, na BR 020 CEP ti0  64770-000  
Sao  Raimundo  Non*.- 
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4140C101,00.11.119.01,,, 

7,60  3.000  

GABRIEL DE CARVALHO 
ALVE5:16776795738 
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