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Contrato nº 2022/029/Fls. 02 - continuaçAo)

DECRETO Nº 32 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N .42 8
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12.381 .0030.1200.0000
3.3.90.39.00

Prog!'llma m unldpal de tr11n• ~ ffCOlar
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS• PESSOA JURIOICA

123
11S 000

Tt11nsr~

-60.000,00
F.R. Grupo:
1 123 0 1
. . de R ~ do FNOE Ritf..-.ot. . .o Progr&rna Nedonal óe
R9Cl.ll'80tl Vinculados

12 ,381,0032.124 1.0000
4 .4 .90.~ .0Q

1115 000

Aqui.lçlo CIO Tt11n,apott• Eaool&t
EQU IPAMENTOS E MATERIAi.. PeRMANENTE
Ovtt1>S T 1'111'1SfOr6nclH de Rooul'90$ do FN O E
Recur.<>a Vlncutados

12 .~ .003$.12$0.0000
4 .4 .90.5 1.00
'25
1 10 000

Tn1nsf~ H de Conv6nk>e ou de Contratos de Repene vlneule<los 6 Ed
eom,o,_

,,.

250

02

EDUCAÇÃO - O UTROS PROGRAMAS

01

323

F .R. G r1,1po:

Cons\:I\IÇJQ • ~ P- óe <NC:hff • v nlcl41dff ~ ~ ' "

1 124 01

F .R . G rupo:

1

125 0 1

12 .381 .0030.2203.0000

Manut.e desonv.do ensino fundam«rtal--40% FUNDEB

3.3.90.47.00
11 6
240 000

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
f .R. Grupo:
Transfertndaa do FUNDEB- ~ t o Complementaçlo da Unllo
FUNDES - Outros

- 20.000,00

1 116 0 1

FUNDO M UNICIPAL OE SAÚOE- FM S

Manutenç&o dos aeN1çoa: munldpala de aailde
VEN C IM ENTOS E VANTAG ENS FIXAS - PESSOAL CML
Recu,aos OtdinMoa

-ao.000,00
F .R. G rupo:
1 001 00

ManU1ençlo dos aeMÇOS municipai s de aaOde
OUTRO S SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA
RecurlOI O rdinarioa

--.50.000.00
F.R. G rupo:
1 001 00

.....
.....

10 .301.0020.2160.0000
3.3 .90.38.00
001

300 000

Na hipótese em que venha ~MÃRA determinar unilateralmente e suspensão do presente Contraio, sem
e anu6ncia, por escrito, do DIÁRIO, obriga-se esta a eletuar o pagamento integral, em espécie, de Iodas as
publicações a1é entAo efetuadas no decorrar de sua vigência, calculado de acordo com o preço de tabela por
cm./col. publicado, abatido do montante assim apurado, o somatôrio dos recolhimentos mensais adimplidos durante
a vigência do presente Contrato.

CLAUSULA SÉJIMA- Da lnexjqibilldade de Llcltaclo
O objeto deste Contrato é inexigivel de processo licitatório por se tratar de órgão de Imprensa Oficial do
Município nos termos do Art. 6°. XIII , da Lei 8.666/93, de 21 .06.1993, bem como, de legislação municipal especifica
do próprio ente federado, obsefvado o previsto no Art. 30, 1e li da CF , e, ainda, de acordo com o que prevé os Arts.
22 e 28 da CONSTITUIÇÃO 00 ESTADO DO PIAUÍ . necessário, entretanlo, a sua obrigatória publicação legal.
Para dirimir dúvidas ou litígios decorrantes do presente Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Teresina.
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

R ~ Vlnculados

-4.574.811,00

An ulaçlo ( - )
Ar t i go 3 o . -

O presente Contrato terá a vigência de 12 meses a partir da dala de sua assinatura, sendo
automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30 (trinta) dias
antecedenleS à data prevista para o seu encerramento.

CLAUSULA OITAVA-~

AQOes oo Pmgr.ae AQ.Cornunltár1oa ae SaOde-PACS
◄ 5.000,00
O BRIGAÇÕES PATRONAIS
F .R. G rupo:
1 2 1-4 02
Transf&NOdaa Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem

10.301.0025.2165.0000
3.1.90.13.00
2 14
115 000

emitidos mensalmente Nota Fiscal de Satviço de Comunicação e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o
previsto na LRF e demais legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA SEXTA- Da Rffcilio ugrera1

EDUCAÇÃO - O UTROS PROGRAMAS DO FUNOEB

300 000

CLAUSULA QUARTA- Pt Compromão dnf:"""
Para comprovação das despesas da CMÀRA, inclusive para eleito de suas prestações-<le-contas. serão

CLÁUSULA QUINTA· Da Via6ncl1 e da Renovação

-330.000,00

OBRAS E INSTAl.AÇÔES

10.301.0020.2160.0000
3.1.90.11 .00
001

367

"'808.000,00

CLÁUSULA~RA- Dos \lalom dos Descontoa e da sua Implantação
AC
recolherá mensalmente ao DÍÁRIO, de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA
e da fonna ali prevista, o valor de R$ 606,00 (Seiscentos e Seis Reais), reajustável de acordo com a variação do
preço-padrão-unitário do exemplar avulso, o que lhe dará direito ao automático e permanente recebimento de alé , o
(dez) exempl8'8s das edições diárias do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, para os fins previstos na Clàusula-2'1-a, bem como, à veiculação, sem qualquer custo para a municipalidade, dos Atos Oflcials do Poder Legislativo
Municipal.

E sta d ec r eto en tra

e m vigo r

na d ata

da

E por eslarem de pleno acordo quanto ao acima contralado. assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor, pam o mesmo fim e um s6 eleito.

s u a publi c aç:&o .

Teresina-PI , 03 de Janeiro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MAC~DO • PI

DECRETO Nº 32 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.428
MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-32
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CANTO DO BURITI , 0 1 de outu bro d e 2021
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V1r. Adonles Jose Batista

GESTÃO CONT & A5S PÚBLICA L TOA
CONTADOR C RCIPI - 296/0

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
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CÃMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MAC~DO • PI

-·-~---

A CÃMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MAC~DO C NPJi MF nº .03.051 .987/0001 -61, com
sede na Rua Israel Antão de Carvalho, 20 , neste ato representada por seu Presidente. Vereador(a) Adonlas Jose
88t.itta, CPF n°949 .699.573--04 , doravante denominada CÃMARA MUNICIPAL. ou, simplesmente •e AMARA .. e o
DIÁRIO OFICIAL DOS IIUNICIPIOS • ME, CNPJIMF nº. 07.989 78 1/000 1- 38. pessoa j u r l d ica d e d ire i to privado.
editora d o jornal ªDil1rio Oficial dos Municípios·, órgAo especiaJ izado na publicaç,ao dos atos oficiais dos Mun•cipios
do Estado do Pi.sul que não pos.suem Imprensa Oficial própria , neste alo representada por sJOiretor(a). jomelista
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ESTADO DO PIAUI

t ~~ PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI - PI

Contrato nº 2022/029

~~~~:o~•~

CNPJ: 41 .522.368/0001 -05
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, Nº 20 - CENTRO
CEP: 64.755-000 • JACOBINA DO PIAUI
Tel:(89)3488-1114

EXTRATO DE CONTRATO

c:~IÁ~

: ,~e:nt: ! Y,~.J~ ~l: ~ !' : " ~ r o
a seg uir estabelecidas, oom b ase e na contonnidade do previsto na Lei Federal n• . 6.666193, de 21.06 .1993 na Lei
Org.lnk.a do Municlpk> e na CONSTITUIÇÃO ESTAOUAL: e aindSII. observado. no que couber, os termos da IN/STN n 6 •
02, de 24.04.93 e legislação esparsa sob re a matéria. inclusive inexigibilidade de licttaçao e lmunk:Sade tributàna de
acotdo com o Art. 150, Inciso VI. letra "d" da CF .

CONTRATO Nº: ..Q3_/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE

CLÁUSULA PRIMEIRA~

ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATADA: ERICA CRISTINA DELMONDES SILVA

Constitui objeto do presente Contrato o automático e pem,anente fornecimento à CÃMARA M UNICIPAL
da examplarK das edições d iàrias do DlÁRK) OFICIAL DOS MUNICIPIOS, órgão de pu blicaçao oficlal d os atos
municipats para os fins previstos nos Arts. 28 e 40 da CONST ITUIÇÃO DO ESTADO DO PlAUI: o bjetivando dar
cumprimento às prelllsões constantes da Lei 9.452197. de 20 .03.97 e em ob$ervência a recomendações do
Ministé rio Público Estad ual e Federal, l&ndo em vtsta o controle social.

CLÁUSULA
1

11

•

s~ga810D11O~ALObriaac6t1
_

_

CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL • CRAS, NO MUNICIPIO DE

ARA

a) E nviar d iariamente à é
ou, diretamente a quem por eta indicado, até 10 (dez) e xemptares das
edições dl3r1as do .. DIARtO OFtCIAL DOS MUNtCIP IOS" , para fins de d istribuição entre o s seus
integf"ilflteS. de acordo com recomend9Çêo do Ministério Público Federal e E stadual. e ainda. em
o bediê ncia ao que determina a Lei 9 .4 52197. de 20.03.97 , tendo em vista o controle social .
b ) Fornecer à CÂMARA, sem Qualquer custo adicional. para utlillzação por parte dos gestOteS municipais.
contadores. ~Lcos da munlcipalidllde e pes!IW)aS outras pekli:s mesmos credenciadas. SN1h 9 de acesso ~
disponibiHzação eletrõniea das edições imp<8SS88 do •o ;ario Oficia/ dos Mun;cipios". abrigadas em sua
Homo Pt,ge na INTERNET (·
:!:,""11' f ·: • •;.:;;:!-:1~: -;;;,.·, ,,'".!J).

•

MACEDO, CPF Nº041 512 903-ô2.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA - 20 HORAS SEMANAIS NO

DA çAMARA·

a) Custear a execuçao do o bjeto do preseme contrato com reeursos pro ven ie ntes de repasses
financeiros q ue lhe sejam c reditados , mediante de9COnto mensal levado a debito d e s ua conta corrente
de nº 5178--2 , da Ag . 2203.9 do Banco do Brasil , o u de quatquer outra de sua titularidade.
eventualmente indicada . ficando desde já e referida instituição bancâria au1o rizada a efe tuar o débito
mensal do va lor constante da CLÁUSULA TERCEJRA, da forma atii pactúada, c u;o ptodoto devera ~'1
imediata e concomitantemen1e. levado a Clédlto do ·olARtO"', em s ua Co nta Corrente de nº 8.7u.:à
~
da Agência nº 321M do Banco do Brasil S/A, especialrriente m entida para esse fim.

JACOBINA DO PIAUI.
VIGêNCIA: DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
VALOR: RS 1670,00 ((um mil seíscentos e setenta reais))
FONTE DE RECURSOS: FMAS.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03/01/2022

~J:~t:
Secretária Municipal de Assistência Social

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

