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ESTADO DO PIAUI 
cAilARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PI 
CNPJ: 07.7U.465/000l-58 
PRAÇA DEPUTADO GOMES CN..ADO, 128 - CENTRO 
cap: 64.460-000 ;..AGUABJIANCA- PI 

competição. Rcssal.tc-<,c que, na b.ipótcac de contra!açlo de serviços, o ftlDdameDto legal 
dcvc,á se.- o caput, posto que o inciso I trata apenas de compl'8S. É mister, ainda,, a. 
comprovaçlo de ~clusividadc na presl8çlo do serviço". 

Ainda assim, a inexígibilidadc de licitação, oomo modalidade de coJlttatll-çlo ditei.. 
exige um procedimento pr6vio e detcrmü:iado, destiDado a assegurar a p,i:evalen&ia dos 
princfpios jundicos fundamentais, em que é ímprescindlvel a obscrvtneia de etapas e 
formalidades legais, 

Desse modo, aínda que se ttatc de contmtaç:lo direta, é necessária a fonnelizaçllo de um 
procedimento licitatório que cttlminc na cclebTIIÇlo do centram. Ne5$C sentido, vejamos 
o ensmameotos de M8J98l Justen FIiho: "Os casos de dispensa e inexigibilidade dc 
licitaçlo envolvem, na verdade. wn procedimento ~ e simplificw:lo para sdcção 
do contrato mais vantajoso para a admínístr.ação plíblica. Há uma seria ordenada de 
atos, colimando selecionar a melhor proposta e o conttatantc tnlli:s adequado. "Ausência 
de licitação .. DIio signüica d~ade de observar fonnalidades previas(tais como 
verificaç:lo de uecessi.dade e conveniencia da co,nttalllÇAo, disponibilidade de :reclll'$0S e 
cte). Devem ser observados os prineipios fundamentais da atividade administrativa, 
buscwido selecionar a melhor contrataçio possivel,. segundo os princlpios dll licitação". 
E mais adi.ante memata o, referido autos: .. a A~o deverá definir a se 
conlratado e as condi.ções conttatu.is. a serem observadas. A maior difenmya rcsidín!. em 
q-ue os atos internos conduzirão á contmtaç:lo dm:la, cm vez de propiciar prévia 
llciteçllo. Na etapa exmma,. a Administ:raçlo dcvmá foi:malhar a contratação". (JUSl:cn 
Filho, Maryal. Comantárirn; á Lei de Llcitaç&s e Contratos Aclmi.mstrativos. 7" ed. Pág. 
295/'2S7. São Paulo: Dialttica,2000.) 

Não 6 demais le.mbrar a necessidade de comunicação da <Uspeosa á .autoti,dode superior 
no prazo de 03 (tr!s) clia.s, para ratificação e publicação DJl imprensa oficial, no prazo 
legal, como condição pma eficácia •dos atos. M$ÍlXI OOD10 a rulo da escolha do 
fornecedor do servíço e a justifícati.va do preço (art. 26,caput) pariyafo único ,Il e m, 
daLCC. 

Como em qualquer conttalação direta, o preço ajustado deve ser cioenmte com. o 
mcn:ado, devendo essa adoquaçllo restar comprovada nos autos, eis que ti validade da 
contratação depende da razoabilidade do prcÇo a sec ~bolsado pela AdJninistração 
Pó.blica. 

Refere-se o presente a contratação da Empresa NICÁSSIO GIL DE SOUSA COS'TA· 
ME , especialista DII área pública,neste o:to representado pelo conr.ador especialista 
Nicúsio Gil de Sousa Cost11, CRCJPI 008572,com o fito especifico contmação para a 
elaboração de Ba1ancetes de pres1Bçllo de Contas do Exci:cfcio de 2019,Balanço 
Anual.,Assessori. e Consultoria Contábil e acompanhamento junto llO TCB dos serv:íços 
do co0tra111nte ,com o com:spondc:nte P11&1UDento de remuneraçAD mensal de R$ 

3.500,00 (ri& Mil e Quinhentos Reais) com vig&lcia de Japejro a d=mbro de dois 
mil e dezenove . 

O referido contratado tem l&rgll uperi6ncia nos SCIViços téc:nicos a que se propõe, 
rélllizar, junto a Prd'eíttaras e C4tnaras Mwlicipais. 

Uma vez adotadas as providencias assinaladas e se abstcado, obvi!ltnente, da apreciação 
dos aspectos inerentes à oonvenienaia e oportunidade, opinas5e pela realização da 
contratação dinta, mediante procedimento de ineodgíbilldade de licitação de 
NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA -ME, CNPJ: .21.556.911/0001 -70,nesto ato 
representado pelo contador 1c6ssío Gil de Sousa CoSUI, CRCJl>I 008S72, para. 
elaboração de Ba!ancctes de Prestação de Comas do Exexclcio de 201,Balanço Anual, 
Assessoria e Consultoria Contábil e acompDDhamento jumo ao TCE-PI. 

A validade do pr=tt: parecer está condicionada á inexisteocia de rasuras em suas 
03(~) folhas, bem como á presença da rubrica do pa,eccrista oos &nver80ll das 
mesmas. 

É o parecer, s.m.j. 

~ bnmcà - PI, 10 deJanciro de 2019. 

/J,IJl).!tOv {?~. (lW.1/;J, 
Lyara Pereira Alves 

Pruidente 

~"' Sa;n_;~Of!w~ 
ilton Soares de Oliveíra 

Membro 

ESTAD O DO PIAUI 
CÂMARA MUN ICIPAL DE ÁGUA BRANCA PIAUI 
CN PI: 07.703.46S/0001-58 
PRAÇA DEPUTADO GOMES CAI.AD0,128,CENTRO 
CEP:64 .• 4&0, QOO,.ÃGUA BRANCA 

CONTRATO DE PRE TAÇÁO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTÔ OMOS POR 
'PRAZO DETERMINADO E SEM viNCULO EMPREGATÍC10. 

Pelo presente instrumento particular de prestação de s.erviços profissiona1 autônomo poc 
prazo determinado sem vinculo empregatício, que fazem de um lado a CAM:ARA 
MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, T ADO DO l.>IA t, pessoa jurídica de direito 
público interno, CNPJ. 07.703.465/0001-58, com sede administrativ a estabelecida m• 
Praç:a Deputado Gom.es Calado. 128, centro, cidade de Água Branca - Piauí. 
representado por seu titular, o Sr. RAIMU DO DE ALMEIDA SANTOS, CPF: 
394.855.363-72, RG: l022757S P- PJ, Piauiensc, Casado, Presidente da Câmara 
Municipal, aqui denominado CONTRA"l'Al'ILT , e do outro lado a EMPRESA 
FRA CI O WE LITO DE LIMA-ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
Inscrito no C PJ de Nomeró 31.160.976/0001-55. E.<itabclccida na Avenida eco 
Teixeira, QW1dra 08, umero 100, Bairro: Sii.o Luís, na Cidade de Água Branca (PI), • 
de ora em diante denominado CONTRATADO, fazendo medie.n,te as cláusulas abaixo: 

C LÁUSULA FRJMErRA - Este contrato tem como base legal o art. 37, O{ da 
Constituição Federal. 

CLÁUSULA DA- O contrntado obriga-se por força do presente contrato de 
prestação de serviços profissionais por prazo determinado e sem vincu.lo empregatício a 
prestar os serviços de Transmissões Via WEB da.5 Sessões desta Câmara Municipa 
uma vez que sejam compatíveis e estej am enquadradas dentro de suas atribuições na 
forma legal . 

CLÁUSULA TERCEIRA- A contratada deve cumprir a parte preventiva do Trabalho 
no âmbito do ten:itório do Municlpio contratante. 

C LAÚSULA QUARTA- Durante a vigência do presente contrato, a contratada 
exercerá as atribuições na Transmissões Via WEB das Sessões d.esta Cllmara Municipal 
de Água Branca (PI). 

CLÁUSULA QUINTA- O não cumprimento das obrigações decorren tes do presente 
contrato por parte do contratado impl icará na rescisão do mesmo sem privio aviso e 
sem qualquer ônus para Administração Pública. 

CLÁUS .LA SEXTA- Em remuneração pelos serviços alhures especificados, o 
Contratado receberá do Contratante o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), Pelos 
Serviços Prestados para Câmara Municipal de Água Branca • Piauí verba e dotação 
orçamentária da Câmara Municipal.. 

CLÁUS(fLA SF.TIMA-O presente contrato tem o prazo de vig! ncia de 08 (OITO), 
meses, com inicio no dia 07 de Janeiró de 2019 o ténnino no dia 31 de Agosto de 2019. 

CLÁSULA OITAVA - Este contrato poderá ser renovado por igual período ou período 
superior e, inclus.ive, ser reaju5lado, sempre mediante termo aditivo escrito tudo em 
conformidade com a necessidade e conveniência da Administração. 

CL.Á,US LA NONA• As part.es que desejar rescindir o presente contrato antes de seu 
término, Poderá faze-la sem motivo justo ou por mera deliberação. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Fica eleito o foro da Comarca de Água Bran.ca- PI para 
dirimir passiveis dúvidas q11e venham a SUJgir no cumprimento do presente contrato. 
renunciando as partes a qualquer por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e acertadas, as partes assínam o presente termo de contrato em 03 

{três) vias de igual e fonna. 

Água Branca- PI, 07 de Janeiro de 2019. r 
RAIMUNob DE ALMEIDA SANTOS 
-Presidente da Câmara Municipal

·CONTRATANTE-
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(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUI 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA PIAUI 
CNPJ: 07.703.465/0001•58 
PRAÇA DEPUTADO GOMES CALADO,12$.CENTRO 
CEP:.64.460-000-ÁGUA BRANCA 

CONTRATO DE PRJ!:STAÇÃ:0 DE SERVIÇO QUE 
ENTRE SI CELB:·SRAM A CÃMARA 
MUNICIPAL Olil AOUA BRANCA - PI E A 
EMPRll:SA OONTREINA - CONSULTORIA E 
nmtNAMENTO EM SOF'"IWARE LTDA, NA. 
FORMA ABAIXO: 

Pelo preeente- conU"alO a c&.AltA IIJJlllCJPAL DB ÁGUA Blll&llCA. BBTADO 
DO PIA.uf, peeeoa juridtca de direito pQblico Interno, de-rida.mente lnacrito. no
Cadiu~tro Nacional de Peeeoa Jurtdica do Mmia~rio da. Fazenda. (CNP.J/MF) aob
n" 07.703.465/0001-58, eetabclecida na Praça Dcpútàdc Oome• 
Cal11.do, S /N, Cen!Z'D - CEP: 64.460"000. nceta. cidade, nc;,tx, ato
~tado per flCU presidente, RADl'UlO)() DB AJ.IIBD>A MIITOB, mwsik:iro, 
p.onadoi- do documento de identill.caç4o de Numero 102275-7 SSP-Pl, 
devidammite inscrito no Cada:atro N&eional de Peesoe. .Pfeíl:a elo M&l.iet6rio ela. 
~nds. (CPF/MF) IIOb ·n ° .394.8SS.S63-72, de agora em dJante d.enom.lnado
CONTRATANTE, e de outro lado a Bmpren. COJn'JUl3llA - OO!UJULroJUA. 
li:" ~ BIii 801M'WARE LTl>A, cont logradouro na Av. 
On.iveniitãria, nª. 750, Sala.a 1314 e 1315, edillcio Oiwnond Centcr, Fátima, 
Tierceína, e,,.tado do Píaui, inolélita. no CNPJ/MF 1t0b nº. Ul.87&.:ao6/0001--39, 
aqw .reprc<1entada pelo Sr. An.dri> Sil\l'B Frota, dont.vante denominada. 
COl'ITRAT.AD.t.. A• parte-. acima identificadas tãn, entre Ili, juato e aoertaclo o 
J)I'caente Contra10 de· !>reatação de Scrviço11, que 11e regem· p,:la Lei 8 .666/93. 
e1Au4ulaa eegu.íntea e ~ condiçõce de pn,,ço, íormã e toermo de: papmento 
d~ no pream,.te. 

DOOBJBTO 

CLÁUSULA. PRIMEIRA - Con11titui objeto do prceente i.ootl'Uroento; to. Con.tn;ta.ç-4.o 
de empreaa. especializada no ramo da tecnologia da. inform.~. J1&r1l: ~ e 
Jtc=id•r:t1ento de uao en:Juaivo de software, em allltema volta.elo à contabilidade 
p,lblíca e a RecUnlOII liumanoa, p ara. o g,,:rcncia:Incntc, de forma inl cgnidA e 
co~pila.dà. e aolUÇão daa- deman.das -do deperta,:n.ento contAl>il ,. da Folha ~ 
?$gamen1<> da Cãmará Municipal de ~a Bnmca - PI em 1Jua lnataiáção do 
software e de todóa os c0mponentes nece-Ml4rioa para sua UtiJização, incluindo 
tdatema operacional e banco de dado , em ambiente coinpu.tacional 

dispotúbtl&:ado e •upertc tecnioo. ?' 
Paftpafb Prima-. ºª serviços ll BeTCID di8ponibilh-ado que 90 TC!eze. acima ªªº 
a eegu1r dt~ ao Pleno ab::ndimcnto à lcgWa.çw, -,ige;nte e h eollcitaçõea 
e atualizaçi5,,11 a.twwncnte c:xigide.a pelo TCE - PI; 

O software aplicativo élnt:rã pcnniw- acesso via browaer, com. alimentA.ÇAo 

elmullAnea. doa meemoa dadoa/ln!ormações on line e i,,al 1ilne. A empre- deverê. 

glll'S.l1lir que o ~ aplicativo oomporte todoa 011 ua\lériool logadoa, bem como 

todos os profinioaala da ãrea de n ·twJ:ib6m logadoli, slmultanC<!ID'lente, além do 

cumprir -0$ N;q>usiw,, de deaempenho eata.beJecldo neste contrato.. 

A ~ Mwiitjpal de Agua Branca - PI ío:meccri. exclusivamente estações de 

trabalho/mlcrocomputadores (pertencentes ao pa:tdm~nio do munic:lpi.o), aJi!:m <li:: 
,tlat,,~ opc,.raci.o»aie/ao!'t,;,,are antivfrua e conexãp Fãst Ethernet (lEBE 802.~) 

para esta.e .cstaçõcs/mic:rocoutpulado:re11. 

► Poaaibilitar uti~ i,m estações de trabalho/microcomputadores em 

ambl.en~ Wlndowa (MS Wlnd.owa 7 e 8) cru Llnwc;; 

► Eatarem preparados para ambiente muWuaúArio, dote.doa de toda 

eel!'W'8iloa que - amblente cxig,:, (tratain<::i1to de ffll?laa~.i; 

► Pouutrem ~,. de t:ra.tmncnto de a=hae, os qual.a liberem ou 

re.triajam oa aoe aoa doa usu4rio•/pro11Mlon,w, da. Área de '11 <):ID função 

do perfil AO qual pert,,nccm. 

> Poaaibilitar BS$inatu;ra elea'enica _do• docwne.nto• de deepe94, receita. e 

relatOri-. 

DOS Al'IJIZ08 COJITRATOAJ8 

CLÁUSULA SEGUNDA -. Ao presente contra.to eabU'ão vincul.ado11 todo• os 
tcnoo• e aditivos que vierem a ser finnlldoa e qu.c importem .em alterações de 
qualq,;,cr condição contnt.tual desde que devlclamentc. aaainada■ psloa 
rcpre.,,,ntanma lO!IIÚB daa partes. 

CLAUSULA TERCIURA- O preeente contrato terA inicio cnt 07 dcj~ de 2019 
e t6rmlno ptt;w,to em 3 l de dczcznbn;, de 2019, para a p,eataça.o dos 
11crviços men.cionado na Cl4.usulll. Primeira deate instrumento, podendo """" 
pror:rcgado pelo mesmo pcrlodo de e.oordo com aJnbaa aa partee. 

Plu1lpafo Prlm•hv. Dada a vantagem do apro~eitamento do preço durante o 
pcrlodo conttat:ual.. bem ainda a neceãlllldade pennanent.e e contínua da. 
Adminietraça.o PQbllca cm relação aoa 8«Vlços avençados na 016.ueu.la Primeira. 
esT.e contra.to podeH. lle:%' prorrogado pelo meemo perfodo de acordo com am.ba& a.à 
partc11, tudo com,oant.e diapoeiçãa in8crlda no art. 57, D, da Lei n . 8 .666/93. 

~ ~ . O ~Ilente «>n~to _poderi. eer rellC:indido Wlilatenllmentc 
pela administração püblica, eonsoaAte cli.apolllção !naerida n o art. 78, XII, da Lei 
n. 8 .666/93. 

DA. :t.lCITAÇÃO 

CLAUSULA QUARTA - A contratação de IIGl'Vi.Qos desta nll-tl.ltUa enquadra-se na 
hlpóteae de Dlot~ de l.lclt.a.çAo. 

DOPlUCQO 

CLÁUSULA QUlNJ'A - Peloe ..erviço• ora p,,,ctuw:loa a CONTRATANTE pag!ll"A à 
CONTRATADA o valor global de R$ 1 O , 5 6 O· ,00 (Pez Mil Quinhentos e 
Se"8Cnta Reai:8), a. pagar cm parcela• de R$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta ReablJ. 

~ .Prtme1-. O p~ento ad.ma. m!erida aen\ efetuB.do Ira.~• de 
depóeito/tta:nefer~ru;ie. ban~ devendo o mapect!vo ~to acr lançado ,,_. 
Conta cm nome do (a) contnltado (llj . 

ci:.AUSOI.A SEXTA - O pagamento ~ ef.ettvado pelo COl'f'I'RAT,"JiiTJ!; a (o) 
CONTRATADO ~I. at:6 o Sº dia útil do m& subacqw,ntc ao da. apne>JCntação da 
fatura/nota fumal, e:m confannidade co:m oa 11erviçoa prclltados. 

DAS ALTJÇRA.ÇÕU COftTM1V6l8 

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao CONTRATANTE i! l'CIICCVBdo o direi.ta de, a. qualqucr
te,:apo, fazer altcraçllc" '{Ue impfiqucn1 na. n>duçAD ou a.unienllll dolil acrv:i.ç.o ... no$ 
limite• da Lei d- Lloiteçllca. 

DM OBRIGACÕH DA ÇOJITRATAJID 

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE obrigll- ae ª' 
8. 1- colocar à dia_po.81.çao da CONTRATADA, n o devido tempo, to<loa o• dados, 
documento•. informaçõe•, elemento. e-/ou materlaill adequado• e ~• A. 
e:l<OCUÇjl.O doa aerri90s: 

8 .2- comUniCAi" à OONTRATAOA, por e=rl.to e em tempo h4bll, q_uaillquer 
instruçõe• ou p~to~ a s= a.dotados pela mesma sobre aaa=a 
relacionados a cate Contra.to jj 

8.3- pennitir à CONrRATADA o aces.so de acu pc:880B.l. veículos~ eqU.ipa.m.cntos e 
m.atcriai:e às àreE:llil determinadas panl Q execução dos sc·rviço111; 

$.4 .. efetuar os pagam.r.ntos d evidos pcloa ~rviçoe., nas condições eatabclccidaa 
na CLAUSULA SEXTA; 

8 .s - custear ll8 dc;,pcaa8 de hospedagem, alimentação e de .. tocamento ..e:rnpre 
que a)8'ffll fu:,.c;!oi,.~o d a CONTR.A-TAPA for de"J~sna do pa,ra a.tendlmer,to fQro, d<'. 
sede d e. CONTRATADA; 

8 .6- Notllle,,_r, por e=.rito, a Contr&tada, quando da ap.lieaçlo de multaa 
previstas mn Contrato, beni como em relação às iff~dad_ca det.octadas noa 
casos de rejeição, dcrcitoa ou vicioa rc.laciona.d.os ão objeto 00ntratad.o. 

PA§ OBJUGAÇOEBDA CQJl!J'RATADA 

CLÁUSULA NONA: A COJ!M"RATJU>A obrlg .a -ae a: 

9. 1- elaborar re~fbriol!I auldliares por 80tielw.çdo de. CO.NTRATAW'T& ou por 
i,.i.elathra própria, caso e= qu.e scn!. precedido gc,mpre de juati.rieativll, de acordo 

comº" dlld0$ e 0riCntaQões Í0'mecidoe peLo. COlfTRATAlfTlt; 

9.2- zelar pelo bom llndllmento do& serviços, 

Padgrafo -0-mco - Com,titui obrigaç,Io da CONTRATADA d .ude que cumprld 
fielment,, ª"" obrl8"'~C,._ fJn11.n=i~ pela contratante, rnanu,r-. ..., durs.nta toda a 
ex,ecução do contrato,. em. compa.tibillda.de com aa obrigações por ele as11m:nida.s.. 

CLAUSULA DÉCIMA - Ao CONTRATANTE, 8Cm «$8Ullç,lô de: <lnu<1. nea rc;,e-.rvado 
e g-=tld.o o di,:eito A. !1.scal!zaçll..o doa 11erviço9 ora contnl.tados, através de 
pcBSoal dc:vidaincnte àutorizado, ou c.rc:dcnciado para. tal. 

DA M'OLTA CORTJlATUAL 

cr..AUSUU OS:CIMA P RIMEIRA - San P"'"ju.lzo daa p,onalida.dea prcv:iata" noa 
artigos 86 e 88 da Lei Federal n • 8 .666/93, e àltcraçõc:" p011tcrlorc11, à Corttrü.tt;.da 
ao deixar de <:1.11nprl.r qualquer dea o brigaçõce asaumida.a com o prc,r,erttc 
contra.to, no prazo mencionado na Cláusula. TcrceiTIL d e8tc instrumento, ficará. 
,n;tjeite. ao pe.g11.mento d.e multa correapondo,nte a 1% (um per cento) do valor 
47t "\'hP1I nn·r tii.R ,ir.a Rr..rvinn n ,ln nTl""--"l'tArln. inrir.."f'\r,:nrlrnt~ rll"!': cn1A'ln1.1~r nnrifir.l=lr.An . 
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ESTADO DO PIAUI 
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PIAUI 
CNPJ: 07.703-465/000lsSB 

PRAÇA DEPUTADO GOMES CALAD0,128.CENTRO 
CEP:64.460·000-ÁGUA BRANCA 

Paripa.f"o primeiro - A rnulta scrâ deduzida, n o valor a ser pqo à. CONTRATADA. 

Parãpuo N.:,U,.do - No cw,o de ine:x:ecução tot.o.l ou parcial do o~ctn co.nlretado 
o CONTRATANTE podem, garantida a pmvia dgfoaa, ah!rn de ==lndJ- 1.,_, çlicar .._ 
Contratada a.s 81!!:gu.i:n b!s $0.nç.Oez;;: 

T - Multa "qulvalcnte a 2% (doia por cento) do valor global doa serviços
contrate..do111.; 

Jl - DcclãrY.çiio de in.idoncid.ad.c pura contratar ou transacionar -com. a. 
Acbninistraç!lo pú.blica. enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
puniçao ou até que a~a promovida. a reabllltaçao pcnu>tc a própria e.,.u:orlde..de
qu.c a.plicou à pentl.lid.ade, que scrê.. concedida ·som.ente quando a CONTRATADA. 
reasa.reir o CONTRAT'.ANTE pcloB prcj,uízoa rcs:ultant.t:a e após d.ccO"rrido o pl."'a2'D 
d(l ISW'll.çdQ ,:i,plioo.d,(l, QQl"'O ~~ :no i n d;i:,o e,nt.erior. 

DA RESOl8ÃO ÇOllrTRATUAL & DA MULTA 

CUUSULA D~IMA SE01.INDA - Con:nituem. caueas para .-c,,ci8Ão do 
contrato ,a.a sin.ta.çõcs prevista.a no art. 77 e seguinte:& dá.. Lei Fcd.el'"ãl n. .. 
8 .666/93, e ru.tcni.çOe• po.• terlores, éSpecl~tc: 

1 - pelo CONTRATANTE: 

ai De"curnprimcnto. l}ClD. COl'l11"Rl\7'APA, de qualquer clAuaula cofitratual: 

b) Raziõc" de intcre"""' públioo; 

e) D<!.mora, atraso cxceaaívo, ln=ução ou de.6cienc:í~ d .o ~ ,ço, a ju.~ do 
CONTRATANTE; 

ã) Falenom, ro<t1,1,;rbnent;<> de .=ncordata ou instauração de ineolv-'.ncia civil 
CONTRATADA e. 

e) Atrasar ir\íuatificadamcntc o Wclo dos rviço8, parall_,. ou cwnprir 
lcntaincntc oa serviço• aem ju~ta eauoa, pc,r ~" d c- 5 (cinco) dia,. 
oon•ecutlvo8. 

O - p,:,.la CONTRATADA, a falta lqjustificada. de pagBmCnto, no devido tcrapo " 
;,cm ,_<J_o pi,.,...i"el, 

CLAUSULA DÉCIMA TE R C E I R A - O pn:acnte contra.to e:ncontt-••"" 
lnl@:erido .na.o hipótcaea de Olepensa de l icitação"" A luz do inciao Ir,. do arl. 24:i- M 
Lei FcdernJ n . 8 .666/93. 

PA LffJBLA.ÇÃO 

CLAUSTJIA DJ!lCIMA QUARTA- O pre&entc contrato será regido pckl Looi F'edenl n. 
8 .666/93 e posteriores alteraç&:a, devendo º" .,.._., mll.URIUot ■e= 
rcgulam.entadoe pela legislação e•p,e,cffleA. 

DA PQBUOACÃQ 

CLAUSULA D8clMA Q Ul N'T A - J,newnbtnt à CONTRATANTE pn,vidcnclftr a. 
publicação dollb> contrato. 

CLÃ-USULA DeCIMA Si!:ZTA - Aplicani•ae todaa u diapoei.-.;o,c. da Lei das. 
Licit,u;,õce cablvei• • o ~--,t,:: contr111.to, fil<ando-ae coonpc,teo.1>C o Foro da -..de da. 
CONTRATANTE por força da dapoi,ic4c, do Art. SS, 1 2°, da Lei Federal n• 
8.666/93, ., a1mraç11ea poaterion>a. capecuwncnm e.a ln~"' pela. Lel 
Fedem n 8.883 /94, -para. dirimir queatl!es- advinda" da pre.enb:: relaÇãi> ,lutidlca. 

11:, u.tm. por e{ltarem de aooroo com "" b::nno. do pr-e•ente burtrum,,nto, 
apóe lido e acbado conl"onno, mnbea ..,, pa.rtc,, Q àààiinam nti. p.-nça daa 
teatem.u.nha.s a.baixo, extraindo--'SC u copfu ne:.cc•dria.a à . eu.a czccuçA.O. no• 
termo" prevu,to;, ruo leglslaç.lo vlscntt-

Ag..... l:lmnen. • PI, rY7 d" janalr-o de 2019. 
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Decreto nº 01 de 21 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre a alíquota suplementar para a 
amortização do déficit atuarial do Instituto de 

Previdência do Município de Boqueirão do Piaul/PI 
-IPMB_ 

O Prefeito do Municípío de Boqueirão do Piauí/PI, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando o disposto nos arts. 107, inciso Il i e 123 da Lei Municipal n• 
02, de 18 de março de 2014: 

TITULO ÚNICO 
Da Aliquota De Contribuição Suplementar 

Art 1°. Fica acrescido à alíquota .de 11% (onze por cento) prevista no art. 
4° da Lei Municipal nº 01/2014 os peroe.ntua is 'abaixo determinados, para contemplar 
o plano de amortiz~o. destinado :ao' equaoio'nam~nto .do déficit atuarial do Regime 
Próprio de PrevidêQCi_!I Municipal, incidente sobre a base de cálculo prevista na 
referida Lei, oontôr(he ·atrquotas de contribuição suplementares da parte patronal 
devidas pelo Ente definidas na labela a seguir: 

2018 s.oo•,.. 
201$ 3,00i"o 
2020 3 ,00% 

2021 3 .. 0<l'J'ó 
2022 3 ,00 .... Qo 

2023 21 .3 2¾ 
2024 2:4 ,'9'S'o/• 

202:, 21,.64<,1, 

202c 32.30¾ 
20.:;!7 3S.lH'l4 

2028 33.83">\ 
ZD29 43.29% 
2030 48.96% 
2031 50.82¾ 
2032 ~ .28¾ 
203.3 37.95¾ 
2 0 3,1. G1 ,G·I~ 

2035 ~ .27•/4 
2036 GS.li~¾ 
2037 72.00% 
2038 7l.t;Q°"' 
2038 72 .. 60¼ 
2040 72,a-0% 
2041 72,00'!4 

2042 7 2 .t,(1% 

2043 72.60'>1, 
2044 72,60'4 
204S 72,GO'¼ 

2 04" 72.G0¾ 
2 047 72.60~ 
2048 72.úO'-' 
2049 7'2 ,'híl.-1'.r. 

Art. 'J!'. Caso a reavaliação atuarial anual indique a necessidade de 
alteração do plano de custeio, a.s alíquotas suplementares de contribuição patronal 
do Ente poderão ser revistas. 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor em 1° de janeiro de 2019, revogadas 
as disposições em contrário. 

Boqueirão do Piaui (PI), 21 de janeiro de 2019. 

~~ <aj"' &. J' 
VAlDEMIR ALVES DA SILVA 

Prefe.~o Mur:iioii,I de ~ u~irão do Piauí.PI 


