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MUNICIPIO DE ILHA GRANDE 
CNPJ/MF N.0 01 .612.581/0001 -85 

S1ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Avenida Martins Ribeiro n.0 229 - Centro 
Ilha Grande I Piaui 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 092/2018 

!EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 092/2018 
Contratante: MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI, com sede admínístrativa na 
cidade de Ilha Grande/PI , Av. Martins Ribeiro, nº 229, Centro, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 01.612.581/0001 -85. 
Contratada: AGRESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA • ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.81 1.210/0001-37, situada na cidade de Teresina /PI, 
Av. Dezenove de Outubro, nº 1133, Bairro Louríval Parente. 
Objeto: O presente termo aditivo tem como obíeto a alteração da vigência do 
contrato e acréscimo de 25% do valor inicialmente con,tratado entre as partes. nos 
termos previstos em sua Cláusula Décima sexta • Das Alterações Contratuais, 
ficando prorrogado a vigência e execução até 31/01/2019. 
Data da Assinatura : 28/12/2018. 
As.sinam: Pelo Municipio de Ilha Grande: Rosilene Oliveira Freitas - Secretária 
Municipal de Administração e Fazenda. Pela empresa AGRESTE COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTOS L TOA - ME: Francisco de Assis Cavalcante Lima -
Representante legal da empresa,. 

ESTADO DO PIAUf 
CÃMARA. MUNICIPAL DE ÃCiUA BRANCA- PI 
CNP.J: 07 .70~.465/000 f-58 
PRAÇA DEPUTADO GOMES CAI.ADO, 1 ZB - CENTRO 
CEP: 64.460-000 -ÁGUA BRANCA- PI 

Portaria n· 004/ 2019 Água Branca - PI, 03 de Janeiro de ZO 19. 

Dispõe sobre a nomeaçao da 
,comissao Perman ente de 
Llcitaç.1o da c am ara M u n icipal 
d e Agua Branca. 

O Presidente da Câmara Municipal d e Agua .Bran ca, Estado 
do P/aul, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

1° - Nomear a Comlssao Permanente de Licitação, composta 
p elos m embros Titulares: Lyara Pereira Alves, CPF: 070.634.453·75; Márcia 
Carla SIIVa d e Sousa, CPF: 006.660.223.S0 e Nilton Soares d e o nvelra. para 
sob a presidência do primeiro, secretariada pela segunda e como m embro 
o tercei ro, compor a c:oml.uào permanente de Lic'itaçao da Câmara 
M unlclpal d e Agua Branca-PI, delegando O$ poderes prev.i.stos na Lei de 
n um ero 8.666/ 93 de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo único: Nomear como membros suplen,tes á 
comissão permanente de Lici taç.110, composta pel os seguintes membros: 
Francisco Marcos Silva de Sousa FIiho e Raiclyston Alexandrino Santos. 

2 ° • Esta Portaria entrará em vigor n esta data, revogando-se 
as d isposições em ,contrário. 

Dê ciência, 
Publiquc-s·e, 
Cumpra-se. 

Gabinete do Presidente da Cãmara Municipa.l d e Agua 
Branca - Pia ui, aos Três dias- do mês- de .Janeiro de 2019. 

~a/b11t1 11 h .Jt&/4, ,«' g S:?á r:2 , 
RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS 

Presid ente 

o O~.ICI.rt 
, "ç--... ü ~-ô 
,~ .. ,__~-- o 
~ MUN CÍPIOS r:J) 

Contrato nº 2019/010 

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA • PI 

A CÂMARA MUNICIPAL DE .AGUA BRANCA CNPJIMF n•07.703.466.I0001-&J, com 
só<le na PniÇli º""" lado Gomes Calado , 128, nesl& alo rapn,sen!ada por s.111 f>rnldente, Ve!llllOO<(uJ 
Rolmundo d8 AJm8/d4 Soo/os. CPF n•394.8Se~72. domvanle dtmominada &lmplasmente "CÂMARA", 
ê o DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPlOS • ME, CNP.lfMF n•. 07.989.781/0001-38, pess,oa )llrklleiil de dl19<10 
pckr(>do. edl""8 do jJmal "Diário 0/1clal dos Muaicipios", ~ •-l~ado na publloaçlo doo a1De aftclais do,; 
Muniol~ do estado do Pi31/I qoi, n.lo POS,$UOm lmpn,nsa Oficial ptópria, na&lo A10 ~a por s/Dlretor(a). 
jomal~llB 1,,1,,,., L<1oi1Y>a da Va.loso 1) /q,O}a. ®r.1-10 Clen(vnlnada • OIÁ~O OFICIAL 00S MUNJOIPIOS", •olAFUO 
O FICIAL• . ou. únplesmo1118 "DIARIO"., 1MOl'1Cram celebl'!ll' o ~ Conlrallo mediante "" .-u • 
ClOlldlçlle,s a MgUlr •--•· obsorvodo. no que 00<11'11'. o p-to no Ar\. 30. 1 e 11, da CF: os - da 
IN/STN ~ - 02. de 2A.O-l.93; a 1..81 Orgànlea c,o Munir,Jp!Ql\.el QA!lnQrla Munlclpal: o Art. 6". Xlil de L<,I "°· 8.668193, 
bem como, oo domu ~ dó ~-g1$1~ P'I . nenle. il'ICMl!w lmdlUdaóe bibutàla e lne>iylbllid8de Oé 
ti.açdodo BC<l<do oom o Art. 150, lr,;ieo VI. lelfll V e/~ CF. 

çLAusul..A PRIMEIRA - ~ 
Cons~tul objeto cio presente Con alo o automãlico e pannancnlil fomoclmen10 li CÂMARA, de 

ttxemplarM a-.u!sos das edições cliiioriM ·tio· OIÁRlO OFICIAL DOS IIIIUNICIPIOS, órgão de putl1Ic:açao 
oficlal cios· munlclplos plaulenses que nllo possuem impttnsa oflelal prt)pria, do açORJo COID legi~ 
munleipal especltica dos r81'8ridos er1te, !ederellito$ ne !Qrma do Art. 6". XI II, ela Lai Fédtral ti". 8.6e8193, de 
2Ul6.1993; " · ,.,ela., r\a formada Art. 28 e para OSfl;.'IS preViSIOS no Ali. 40 de CONSTITUIÇÃO ,OO EST"-00 00 
P UI; obJo1iv-o dar -~inon!t.> ~ ~• ooru,lant8$ da L.111 9.◄~2197, de al.W.97. em oboemlnda a 
roc0<n0nd~<Jo W!I$- f'l)bko&iaduel e F""'""'1, leOdo em"'51a um tl'Mlllõt~ soda!. 

CLÁUSULA §Eg~N~ - pu Ot>rlg;ams 
1 • OJJOOI'"~ 

a) Efl'liar cfüulamenlo à ê ~ ou, dlrelamenls a quem por ela lndteadO, 111é 10 (dez) exemplares 

li 

elas edl,;õeS dlàrias do •DfÁRIO OFICIAL OOS MUNJelPIOS", para Íll'IS de dl$lrl1>ulç,llo entre <>11 

se~ integrantes. da acordo c:om recomenclll,;:ão do MlnlstéJio Fút,lioo Feder-.lll o e..,achjal, e elooa, 
em ob8diência ao que determina a Lól 9.452197, de 20.00.8?, tendo em vista o COl'l trola &OciaL 

b) Fomeo<>r .à CÂMARA. sem qua.lquM custo llldlelonal, pare uso ele se<J• gestol'C1.; Rl8mbros, 
c:ontsdo<es e técnicos .• Mnhs ele ª"""° à Clisponibíllzaç-.'lo eletr(lnloe <les edlçõe,; impmss.u õo 
•o~,to Olielal doo Murt,iQ!plOs· allllgaclas em su~ Homc, Pag" na INTERNET 

~WIM di?tW:ZQiçfqiqsq,qt 
a) Cu,te"r a .,,ecução do objeto do prosenkJ Conlreto com recursos pro....nie,,ces ae repassee 

51\anOeiro,; que lhe S&jam Cf&djlaclos, mediante de~•lto de aua conta corrente do n• 8.970•1, da 
Ag. 08118-5 do Banco do Brasil. ou de qualquer outra de sua ijtul.lrid;,de, """"tu!llmen\e indlcad11, 
fic.,n<;lo de~ jê a f01erlda insdtulçlo banclria aUIOri:z.ada a efetuar o c!ébtto mensal do •alor 
cor .. tente da CLÁUSULA Te.RCEIRA. da form..s l!II ,~tueda, cujo procM:'.> - u r, lm.cllala e, 
conoom~ontemente. levado ,. ctédlto d~ ··DIÁRIO" , em s~a Conla Corren de n• 6 .7~ . da 

· Agência n• 321M do Banco elo Brasil SJA, espoçla!mente mon1lda para é:sse fim . 

Conlnto n• 2011WIO(PI.."- 02 - eoolinuaçllo) 

ClÁUSUL-A 9YNIJA - P• PRIDRIPYNR clu ~ • 
Para ~ "39 deSP(lM5 da C lncklshe Pllrll efeitG de suas pré$1aÇ68!-d&-e0ntn, ierOo 

cml1idos mensalme<1te M:i/11 l"it;,t;d de Sen,iço dB Gomimlcsç§o e recibo em Cll {IIOs) l'ias, de oor1formi<lall11 com a 
pre.llisll, na LRF e demais logíslaçla per1inenle à fflll'.éJ!e, 

ca.àll.WLA CUNTA- D1 Ylgtflela e da F!enovaelõ 
O - Comra:o let6 a vig,!11ela de 12 IT'eSfl a partir da data de sua assina!t.oa, Sér'ldo 

all1()maticarnenle renovado na ausência de mani~ em coo1ràrlo 6as pQJleS,. no prwo de • 30 (lmlá) dias 
~~ a dilla pre,,;&ta rwa o fiAU ancerramsntt1. 

CLÁ!lSOI.A SliXIA- P♦ ftnçf&lo U~ 
Na lipõtese em CjlJII w,nha a ~ determinar unila~taltr1f<tl.~ a St1$púl'lm cio pru«1w Conlrm. wn 

,1 enllência, PQr escrito, do DIÁRIO, ~ 9$la a e!eluar o pagamet,11) integral, Mn .spicle, de todas as 
publlcaç,õe! atai enlãO ofeluadas no deoomlr cl1 sua vigência, caleulado e acolQO com o - de tebela por 
cmlo:ll. l)<llllleaclc, allali:jo do mantani. • •~. o somalório dos ncotimentos me11S811i adln'!l)li;lols <Jurema 
a ,ngéncia do pm,;onle Conlm'.o. 

CLAUSULA stmMA - P4 10tXlgjbiidad• dg Uçjlaçig 
O objeto d"5le Contraio é iJ,exigiV<!I de pr0Cé$Sll lcl lalMc pot se tratar de org.ao clé lmp~sa Oli::lal da 

Uuni:lpío noo - do Art 6', XIII, d~ lei 8.&66/93, de 21.oa 1993, e,011 <Je Jegl~ m\ri(:lp;,l 09fl"Cili:B da 
próprio tnü f~ti,;o, obMivado o fft'llslo no Alt 30, 1 e li da CF, e, ainda. de a0llldo com o que prwvt os Arts. 
22 e 2B da CONSTITUIÇÃO 00 5STAOO DO PIAU!, """"5$Ílrio. enbelllnlo, ~ sua abriga!Oria publicaçllo legal 

çµusuL.A 91W6-~ 
Pare dirimlr ~ ou llll~ deoommles <k) p1e5e111e Conlra!o, llea eleito o for0 ti. Coman:u du Tera51~. 

com a1<pressa rél1lÚ!lcia da qualq- outro, ?0' ma's prMlegledo qu,e o~ 

E ~ estarem de plano acomo quanto ao conltal3Cl'o, a-o pr8$1l(ttll iilstnménlO (11n 03 (~] '"ª" d$ 
i;Jual boor. para o mesmo fim e um s6 aleite. 

Tereffl&•PI, 02 de J-llll de 2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA • PI 


