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CONTRATO ÁDMINISTRATIVO N' O3I2O2I . PMJC
Processo Adminishâtivo N" 037/202 I - PMJC
Pregão Presencial N. 005/202 I

Pelo pÍesente instrumento particurar de contrâro. d. um lado o MuNtcrpro DE JoÃo cosrA -
ll.-.ryY}-". lr,"dl"l de dieito púbtico, inscrita no Ministério da Fazenda com o CNPJ n.
U1.612.580/0001-30. com sede e foÍo oa piâçâ Cenrral. dn, Centro _ CEp: 64.765_000, Joào Costâ _
PI, neste aro r.preseotado por sêu pÍEfeito, o sr. JosÉ NETo DE oLIvErRA, brâsileito, câsâdo,
portador da dula de idenüdâde n 746.284 - Ssp/pl e inscrito no CpF sob o no 259.282.t03_to,
r€sidetrtc c domiciliado êm Joào costa _ pr. locariávcr na sede do pariáaio Muaicipal c a empresa lrFPEçÂs rARA I,EÍcULos LTDA - Epp -Auto feçrs rraor;, .opre.. ioãallio cNrpnrr .ouo n' 30.758.810/0001-72, com scdc nâ Av. Cândido Coclho, n. 1155,'Sl.02_Centro_CEp:64.7ó0-
000, na cidâdc de São Joâo do piaui/pl, ÍÊpr€sentada neste aro por Sócio Adoiaistrador o Sr. JOSÉ
FRÁNCISCO FILHO. Rc 495.494 - Ssp/pl. CpF 217.á90.80340, doravãnre denominada
simplesmente CONTRATÂDÂ, nos reÍmos dâ Lei Complemenlar N. I23, de 14 de dezernbro de
2006, Lei N" 10.520, de 17 de julhô de 2002, do Dêcrcto N. 6.204, de OS áe saembro dc 200?. do
D€creto_ N" 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decr€ro N" 3.693, de 20 de dezcmbro de 2000,
aplicândo-sc subsidiâÍiamente a Lei No 8.666, de 2 I de juúo de I 99J, rêm eúIe si ajusrado o pÍesê e
mntrato para o fomecimento de Pneus, Cámaras de Ar e pÍotetores. para maoutençào aa itota ae
Veiculos e Máquinas do municipio dc João Costâ - pl, coDfoÍmc cspcciiicaçôes coastantcs do Tcrmo
de RefeÍência pane iDtegrânte do EditâI, do pregào pr€scnciat N"'005/2Oil, os pÍücipios da teoria
geral dos contratos e disposiçôes de dLrito privâdo, beÚl como mediarlte as seluiates cláusulas c
coidições:

CLÁUSULA PRtr\4EIRA - DO OBJETO
l.l. O presente coDtrato teú por objetivo o fomecimenlo de pneus, Câmaras de AJ e protetoies, para
Íra[utenção da fmta de Veiculos e Máquinas do município de Joào Costa _ pl. cotrforme
especificações constantcs do Temro de RefeÉncia, paÍe itrlegrante do Edital do pregão pÍesenciâl N"
005202 I e Proposta, que passarn a integrar o prcs€nte termo.

CLÁUSL'I-A SECUNDÂ, DA LICITAÇÀO
2.1. O fomecimento dos itcts, o|-a coDFatado, foi objeto de licitação, de acoÍdo com o dispo$o no
Capirulo II da Lei o." E.666/93, sob a modâlidade pÍegão.

CLÁUsULA TERCEIRA - DA VINcuLAÇÂo
3.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-sê pleoamcnte ao prcseúte coÀrato, ao
Prcgão Presencial N. 005/2021, bcm como à proposta fiÍtnâda pela CONTRÂTADA. Esses
docümcntos constam do Proce*so Licitatório pregão presenciâr n" 005/ro2l e sâo paíes integrantes e
compleÍnentares deste Contrato, indepetrdentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTÁ - DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE
4. I . São obdgações da ContratâDte:

4.1.1. enviar à contÉtâdâ, judto com a âurcrizaçâo do fomecimetrto, a aÍe dos uniformes com
as infonnações necessárias à corfecção deles.
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,1.1.2. rcceber o objeto no prazo e condições estâbelecidas no Editâl e seus aüexos:
4.1.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bcns recebidosprovisoúamente com as especificações constanies do Edital e da propo; ;"* i;. de aceitaçào erecebimento defi nitivo;

.,-,"^^1] 1^ -c"omuDrcar 
á. Consãrad4 por escrito, sobre imperfciçôes, àlhas ou in§gulâridâdesvenllcadâs oo obJelo lômecido. pam que seja subsdtuido, repârado ou corrisrdo:

4_1.5. âcompânhar e fiscalizâr o cumprimento dâs obrigaçõcs ãa Contratada. através decomissão/servidor especialme[te designado;
4,1.6. efetuar o pagameoto à Contmtadâ no valor corre§pondente âo fomecimenro do objelo,no pr^zo e forma estâbelecidos no Edital e s€us atrexos:

4.2. A Adminisrraçào nào resposdeni por quaisquer compromissos âssumidos pelâ ConEarâda com

llrji,T-i. 1ll, q-ll vinculados. à execuçào do presenre Termo de Cootraro. bem como por quatquer
o:üro câusaoo a tercetms em decorÊnciâ de ato da ConÍrêtâd4 de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CLÀUS[-rLA QI.-|D!TA _ DAS OBRIGAçÔES DA CO\TRÁTADA
5.1. A Contrâtadâ deve cumprir todâs as obrigâções constantes no Edital, seus ânexos e suâ proposra,
assumindo como exclusivarnenle seus os riscàs e âs despesâs decoreor"" aulou 

" 
p"af"it" oa*çao

do obieto e, aindâ:

,^.^, ..1:l.t:.t.1" -,.:C"-d: oljT em perfeirâs coodiÇões, coDforme especificâções, prâ7o eIocât coostânles no Tcrmo de ReÍcrênciâ e \eus anexos. acompanhado da respectiva nota fiical, naquâl constaÉo as indicaçôes refer€ntes a: marcâ_ fabricânte, fiodelo, pro"Jeráà-" p."r" a" g.*o,i"
ou vâlidadej

. ^ _ ^ 5-1.2.-responsabilizar-se pelos vicios e dânos decorrentes do objeto, de acordo com os artrgos
12. 13 e 17 

^ 
27 . do C(Àigo de Defesa do Consumidor (Lei n" g-078, de i 99ó;;

- ^ ^ 
5113. subsdruir. r€pâraÍ ou corrigir, às suas expeDsas, no prazo'fixado neste .l-ermo 

deKctereDclâ. o objelo com avarias ou deÍeitos,

. 5.1.4. comunicar à Contratante, no prâzo rniximo de 24 (viütc e quatro) hor_âs que ânt€cede adâla da entregâ, os motivos que impossitilitem o cumprimenà d. p;. ;;";i.t , com a devida
comprovaçào:

5.1.5. maDter, durante toda a execução do 
-contrato, 

em compatibilidade com as obrigações
âssumidâs, todas as condições de habilitação e quâlificaÉo exigidâs n;[citâção;

_ 5.1.6. Manter o endeÍeço, númem de telefone e ãndereço de e_mail permtulentemente
atuâlizados;

- 5' I 7. Nâo lodená aregar, em hipótese algnma, como justificativa ou defesa, descoÍrhecimento,

lii"in.*"-. dúvidâs ou esquecimento das cláusulas á condições, de contraro, do termo dererereocrâ, (lâs especúicações tecnicôs, bem como de tudo o que esliver contido nas nolmaspeÍineites. A existêtcia e â atuação da fiscalização em natja rjiminuirao a responiaUimade tni.u,integml e cxclusiva da Contatada no que conceme aos serviços e suas implicaçôes ptôxrmas ourcmotas, sempre de conformidâde com o contrato, o Codigo Civil e demaii leis'ou regulamentos
vigentes e pertinentes, no Município, Estado c na Uniâo.

CLÁUSULA SEXTA _ DA ENTREGÁ E IJo RECEBIMENTo

a
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Vinculados dâ SaúdetFMAS/RecuEos Vinculados do SociaLGLINDEB 40o/ Educzçào

6.1. o prâ?o de entrega dos bens é de aé 0g (oito) dias corridos, contados do recebimemo dâ ordem deserviço, em remessa p&celad4 conforme â necessidade dâs secÍelariâs.
6.2. Os bens serão recebidos pmvisoriamente no prâzo dc 05(cinco) diâs úteis, pelo(a) rcsponúvel
pelo- acompaúaÍüento e ílscâlizaçâo da contratação. para efeito áe posterior 'venÍicação de sua
conformidade com as especificações constantcs neste Termo de ReferêDci" 

" 
nu paopoao.

6.3. Os bens poderão ser Íejeitados, no todo ou em paÍe, quando em desacontoioÀ as especificaçôes
constântes neste Termo de Referência e na propostE devendo ser substituidos no prazo de àé 0g 1óitoydiâs 

_úteis, a contar dâ notificação da Co.tratada, à suâs custâs, ,". p."juào1" aplicâção das
penalidades.
6.4. Os bens serão recebidos definitivamcnte no prazo de l0 (dez) dias corridos, coDtâdos do
recebimetrto provisorio, após a verificaçào da qualidade e quanüdade ao rnaterial e consequente
accitação mediallte termo circunstânciado.

. 6.4. I . Na hipótese de a verificaçào â que se refere o subitem anterioÍ nào ser procedida dentrodo pmzo fixado, reputar_se-á como rearizada, coDsumatrdo-se o recebimeÍrto aeirnitrvo no aia ao
esgotamento do prazo.
6 5 o recebimento proviúrio ou definitivo do objeto nâo excrui a responsabilidade da contràtada
pelos prejuizos resultântes da incorreta execução do contlato.
6.6. O recebimento dos úateriais constântes deste TeÍno de RefeÉnciâ ocoÍeÉ na sede da secretâriâ
requisitantq das 7h:30mh à l3h:30min, em dias de expediente lla repaÍição, nos etrdereços
informado na ordem de serviço.

CLÁUSULA SÉTO,tr{ DA vIoÊNcIA
7. L Este contrato vigoràni a pârtir de suâ assinatura, por um periodo de 1 2 (doze) meses.

CLÁUSULA oITAvA - DA FoNTE DE RECT,RSoS E DoTAÇÀo oRÇAMENTÁRIÂ
8.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à co[ta ãos recursos do Orçanrento
Geral do Município de Joâo Costâ de 2021, consignado na LOA/202I, atÍaves do FUS/Rec.

o
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3oyoITESOURO MUNICIPAI, com suporte orçâmenlfuio na seguhte Íubrica:

profeitura de João Costa
Avenidâ 1" de Janeiro, ínô. - Cenlro - 64.76'000 , João Costá _ pt

CIEE

L\ID. ORÇ. PROJ. ÀTT'IDA)E NAT. DESPESA F.R. - C.A.
04. 122.0026.2007 - Mânutenção do cabinete do

Pref€ito e Vice-Pref

3.3.90.10.00 Mâtcrial

02.02.00 SEMÀP
04. 122.0027.20I 0 - Mánurençâo dâ Se€Íerüia

eP

02.0:.00, SEML.T
26.7A2.0666 )O12 - Manutenção e Cons€Ívaçâo

da Sêc. Mutr. de T

02.06.00 AGRTPE 2O.122.(N27 .2O2O - lJ{.an]ur€nçâo dâ ScrerâÍia de

02,O7,OO SEDUC
12_36 1.0753.2024 - Admhistrâção e Encargos dâ

02.08.00
FUNDEB 40%

12_36 I .0269.2043 - Manutenção dos SeÍvjços de
1-l t 6.01 .240

02.11.00 FMs 10.301.02 I 02055 - Mãlurençâo e Encrrgos do
FMS 1.214.02. r r5

02.r3.00 - FI,rAs 08.L44.0172.20 1 1 - MarIJteí' 1.311.04.400

w
CNPJ: 01612580/000r-30

Telêfone (89) 3486-0122
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E-meal:

CLAUSULA NONA _ DO VAIOR
9.1. O CONTRATANTE paganá à CONTRÁTADA o valor estimâdo de R$: 495.661,00(quâtrocentos e trovetrtâ e ci[co mil seiicentos e sersenta e um reàis), mnforme os preços unitarios
constantes da propostai

ct-Áusule oÉcnae Do EeuÍLBRIo ECoNôMICo_FTNANCEIRo
10.1. Os prcços sào fixos e ireajustáveis durante a vigência do contrato.

CLÁUSI]LADÉCMA-PRIMEIRA Do PÁGAMENTo
11.1...0 pâgâmento seú realizado no prazo mr{ximo de âté 30 (trinta) alias, contados a partir do
recebimento da Notâ Fiscâl ou Fatura, âtrÀvés de ordem banoiria,'para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo co[tratado.

11.1.1. Os pagaÍnentos decorentes de d€spesas cujos valores não ultapassem o limite de que
trâtâ o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão icr efetuados no prazo de aé 5 (cinco) rlias
úteis, contados da datâ da apresentâção da Nota FiscâI, nos termos alo ârt. S", ç :., a, l"i ," A.OeO, a"
t993.
11.2. Considera-se ocorido o Íecebimento da nota fiscal ou fahra oo momento em que o órgâo
contràtaíte atestar a execuçâo do objeto do contrato.
11.3. A Notâ Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompaúada da comprovâ9ão da
regularidâde fiscâI, colstâtada por meio de consulta on_line ao SICÀF ou, na imposiibilidade de
acesso ao rcferido Sistema, mediante consultâ aos sitios eletónicos oficiais ou à documentação
mencionâdâ Do art. 29 da Lei n" 8.666. de 1993.

11.3.1. Coistatâodo-se, junto âo SICÀF, a sitlração de irregularidade do fomecedor
:od-t,a?do-, !:]erã9 ser romadas as providências previstas Do do art. 3t d;Instmção Normarivâ no 3,
de 26 de abril de 2018.
11.4. Havendo erro m apÍesentação da Notâ Fiscal ou dos documentos peíineÀtes à contrâtação, ou,
âind4 circunsúância que impeça a üquidação da despesa, como, por eiernplo, obrigaçâo financeira
pendentc, decorrentc de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamcnto dcani sobàstado aré que a
Contràtada providencie as medidas saneadoms. Nesta hipótese, o pmzo pam pâgamento iniciar_se_á
após â compmvação da regularizâção da situação, não acarreÍando qualquei ônu" para a Contrarant".
11.5. Seni considerada dâta do pagametrto o dia em que constat como emitida a ordem bancrária para
pagamento.
11.6. Antes de cada pâgamedo à contratada. seú realizaa,â consultâ âo SICAF pam verificar a
manutençào das condições de habiüraçào exigjdâr no edirâ1.
I t.7. Constatando-sg junto ao SICAF, a situação de iregularidade da contratada, senâ providenciâdâ
sua notificação. por escrito, pam que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesÍno pmzo, apresente sua defesa_ O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual peíodo, â
critério da conaaante.
1 1.8. PreviaÍnente à emisúo de nota de empenho e a cada pagame[to, a Âdmüisfação deverá rearizar
consulta_ao SICAF para idenliÍicar possívcl suspensão temporáLia de paÍicipação em licitaçào. no
âmbilo do óÍgào ou entidade, proibição de contratar com á godcr ptrilico, iem como ocorências

@fIo
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impeditivas indirehs. observado o disposto no aÍ. 29, da Instruçào NomâÍjva no 3. de 26 de abril dc
2018
I1.9. Não haverdo regularização ou sendo a defesa coúsidemdâ improcedente, a contrata[te deveÉ
comunicar aos órgâos responsáveis pela fiscalização da regularidarte fiscat quanto à inadimplênciâ da
contratadâ, bem como quanto à cxistência de pâgarnenro i ser efetuado, para que seiafi acionados os
meios peÍtineDles e necessírios pâm garanttr o reiebrmeoto de seus créditos. '
11.10 P€Nistindo a irregularidade, a contrâtante devená adotar âs medidas necessárias à rescisâo
contnrtual nos autos do processo âdministrativo coEespondente, assegurada à contrâtada a ampla
defesa.

llll]: Ha,vendo.a,cfliva execuçâo do objeto, os pagamentos serão realizados nomâlmmte, até que se
decroa pela resctsão do contmto! ciso a contatada nào Íegularize sua sifuaçãojunto ao SICAF.

11.11.1. Sená rescindido o contrâto em execução com a contrataáa ;adimplente no SjCAI,
sâlvo por motivo de economicidade, segumnça nâcional ou outro de interess; público de altâ
r€levância, dcvidamenrejusrificado. em qualqucr caso. pela máxima autoridade da côntmtante.
1l.12. Quando do pâgâmento, seá efetuada a rctenção tribuiiria previstâ l1a legislaçâo aplicável.

- 
11.12.1. A Cotrtmtada regularmeDte optaúte pelo Simples NacionãI, nos termos da Lei

Complementar n" 123, de 2006, oão sofreftá a retenção kibutária Àua[to aos impoíos e contribuições
âbmngidos po. aquele regime. No entanto, o pagamento ficarà condicionaáo à apreseDtâçâo de
compmvação, por meio de documenlo oficial, de que Íàz jus ao tratamento tribuÉrio favorecido
previsto na rcferida Lei Complementar.
11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagarneDto, desde que â Contrâtada Dão teúâ concorrido, de
alguma folmâ, pam tanto, Íica cotrvencionado que a taxa de compensaçâo fina[ceira devida pela
Conharaúe, entr€ a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parccl4 é calculada mediante a
aplicaçâo da seguinte fórmula:

EM:IxNx\?.sendo:
EM = Encargos mor-àtórios;

N = NríLmem de dias entre a dâta previstâ para o pagameDto e â do efetivo paganento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I : Indicc de compensação financeira: 0,00016438, âssim âpuÍado:

r = (rx) I:( 6/ 100) l=0,00016438
36s

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUN'DA _ DÀ FIscALIZAÇÀo
12.1. A execução do pres€nk Conkato seni fiscalüada pelo D etor do Setor Administàtivo
Finânceiro da CONTRÂTANTE.

PARÁGRÁFO ÚltCO - O servidor referido anotafií, em registro, todas as ocorrê,1cias
relâcionâdas com a execução do conEato, deiemrinando o que ôr necessririo à regularização das Íaltas
ou defeitos observados.

CLÁUSULÀ DÉCMA-TERCEIRA DÂS PLNÀLIDADES
l3-1. Comete iítação adminis&ativa nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, a Contratada que:

@flo
prefeitura de João Costa

Avênida 1o de Janeiro, s/n.. - Cêntro - 64.76$.000 - João Costa _ pl.
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13.1.1. irexecutar total ou parciâlmmte qualquer dâs obdgaçôes âssumidâs em deco.Íência dá
contmtâção;

13.1.2. ensejar o retârdamento da exec[ção do objeto;
13.1.3. falhâr ou Ê:âudar nâ execuçào do contrâto;
I 3. I .4- comportaÍ-sc de modo iridôneo;
I 3. I .5. comet€r fràude Íiscal;

l1?:j:P_il1.:xecuçâo total ou parciat do objero deste conÍraro, a Aatministração pode aplicar à
CONTRATADÂ as seguintes sanções:

.- 132.1. Âdverténci4 por faltas lcves, assim entendidas âquelas que não acaretem preju2os
signiÍicativos para a Co[trataÍlte:

. 13.2-2. mulla moratóda de 20% (dois por cento) por dia de atrâso injustificado sobre o valor dâ
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trintâ) dias;

13.2.3. úulta compensâtória de l0% (dez por cento) sobre o vâlor total do cotrtrato. no caso de
inexccução to[al do objeto;

. 132.4. em cas! de inexecução pârcial. a multa compensatóia. no mesmo percentual do
subitemacima, seii apücada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

. . 13.2.5. suspensão de licitâr € impedimento de contratar com o órgào, entidade ou unidâde
administrativâ pela qual a Administraçào púbüca opem e âtua concretamenie, pelo prazo dc até dois
anos;

13.2.6. impedimenlo de licitãr e contràtar com ôrgãos e entidades da União com o consslumte
descredemiamento no SICAF pelo prazo de âté cinco anos;

13.2.6.1_ Â Sanção de impedimerto de licitar e contrarar prevista neste subitem
tâmbém é âplicável em quaisquer das hipóteses previstâs como intàçâo admiDistrativa no
subitem ló.I d€ste Te.mo de RefeÍênsia.
13.2.7. d<Ílaftção de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistmçâo públic4

enquarto perdurarem os motivos deteÍminantes da puniqão ou âté que seja promovida â reabilitação
perànte a pmpriâ autoridade que aplicou a penalidade, que seni concedida iempre que a Contratada
rcssârcfu a Contratânte pelos prejuízos causados;
13.3. As sanções prcvistas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.i poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as d§ multâ, de§coDtando-a dos pagamento; a sereÍI efetuâdos.
13í. Tamtrém ficam sujeitas à pemlidâdes do arr. 87, III e IV d; Lei n. E.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

13.4.1. te[haÍn sofrido condenação deímitiva por pnticaq por meio dolosos, &aude fiscal no
rscolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. tenham prâticado atos ilicitos visando a fiustrar os objeúvos da licitaçâo;

-_ 
13.4.3. dcmonstÍem não possuü idoneidade parâ contratar com a Administmção em viÍtude de

atos ilícitos praticados.
13.5. A aplicâção de qualquer das penalidades previstâs realizâr-se-á em processo admiúistrativo que
âssêgurai{ o cont àditório e a ampla defesa à Coúratada, obs€rvando-se o procedimento previsto na
Lei n" 8.ó66, de 1993, e subsidiariaúenre a Lei n. 9.i84, de 1999. 13.6. As multas devidas e/ou
prejuízos câusados à contratante seÉo deduzidos dos valorcs a serem pagos, ou recolhidos ern favor
do municipio, ou deduzidos da gamntia, ou ainda, quando for o ca-so, s;r;o inscritos na Divida Ativa
do Municipio e cobrados judicialmente.

Qflo
tqFfõrturã&xnrripÃrdõi.â..r.li

íÔ dê Janêiro, sy'no

E-mâil:

tr
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13.6.1. Caso a Contratante delermine, â multâ deveú ser recolhida no prazo máximo de 30(trintâ) dias. a contar da datâ do rscehimento da comunicação enviada perâ autoriáade competente.
13.7. Caso o valor da multâ não seja suficiente para cobrir os prejuizos sausâdos pelâ conduta do
licitante, o municipio podeiá cobrar o valor remanescente juai.ijmcnt", conformà artigo 419 do
Código Civil.
13.8- A aütoridâde competente, na aplicação das sanções, levarii em coDsidcração a gmvidade da
coDdutâ do infrator. o canáter eÍlücâiivô da pena, bem como o dano causadá à AdministIaçâo,
observado o prilcipio da pmporcionaljdade.
13.9. Se, du.ante o processo de aplicâção de penalidade, se houver indicios de piâtica de infrBção
administrâtiva tipificada pelâ Lei ú' 12.846, de r de agosto de 2013, como ato resivo à admidstrâçâo
pública [acional ou estrdDgeir4 cópias do processo âdmidstrativo necessárias à apuiação dâ
rcsponsabilidade dâ emprcsa devc.ão s€r remetidas à autoridade cornpeteI1te, com despacho
fundâmentado, pam ciência e decisão sobre a eventual instaumçâo de investigaçao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - pAR.
13.10. A apuração e o julgamento das demais in&açôes administrativâs não consideradas como âio
lesivo à Àdmidstrâção Públicâ nacionâl ou estrâtrgeim tros termos da Lei no 12.g46, de l. de agosto dc
2013, seguirão seu rito normal na unidade adminisíativâ.
l3.l l o processamento do PAR não interfere no seguimento regurâr dos prôce".sos âdministrativos
específicos pâla apuração da ocorrência de danos c prejuízos à Admi;i$ração públicâ Federâl
resultaltes de ato lesivo cometido por pessoa juúdicâ, com ou sem a paticipação áe agente público.
13.12. As penâlidades serão obrigâtoriam€nte registradas oo SICAF.

CLÁUST,LA DÉCIMA-QUARTA DoS CASoS DE RISCISÀo
14.1. O presente contrâto sená .escindido excepcio[aknente, por quaisqueÍ dos motivos dispostos no
aÍ. 78 da Lein.' 8-666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARAGRAIO IINICO - Em caso de rescisão 2.tministlãliva decorrente dâ inexecução totâl
ou parcial do contrato, a CONTRATADÂ não tefti direito a espécie âlguma de indenizaçâo,
sujeitando-sc às co,sequências contratuais c legais, reconhecidos os düeiios da Administração,
assegumda a amplâ defesâ.

cLÁusuLA DÉcMA-eurNTA - Dos RECURsos
15.1. Dos atos do CONTRATANTE deconentes da aplicação da Lei n..8.666/93, cabcm os recursos
dispostos no seu ârt. 109.

cLÁusuLA DÉctN,Í,A-sEXTA - DA puBLlcAÇÀo
16.1. O exfato do presente Contrato serií publicado no Diáío Oficial dos Municipios, ro prazo
previsto no padgrafo único do art- 61 dâLei n." 8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA-sÉT[\4r\ Dos cAsos oMlssos
17.1.0-s casos omissos serão decididos peta Ádministração Contmtante, âplica o-se o que dispôe a
Lei no 8.666/93, suas âlteraçôes e demais pÍeceitos de diÍeito público, e, swlelivamente, os pdn;ipios
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito pivado.

cl-Áusul-À DÉCrMA-oITAVA - Do FoRO
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Prefeitura de

PreÍeitura de João Costâ
Avenidê 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.76t000 - João Costâ - pl.

CNPJr 0Í612580/0001,30
Teleíone (89) 3486-0122

E,mail:
onE
joáorô{s pi Bovbr prÊrêftúra.tej p|Êteiturán,r.i(i!átd!iDâÇ.rirátr-



o
Prefeitura de

oao
trabalho continual

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de São João do piâui a qual João Costa é temto Judicifuio, para
dirimir as qüestões derivâdás deste Contrâto.
18.2. E por esrarem de acordo, depois de üdo e achado confome o prcsente contrato lavmdo em hês
vras. assmam as partes abaixo.

João Cosrâ - pI, 02 de jüúo de 2021.

JoSÉ NETo DE oLI\TIRA
PÍefeito Münicipal
CONTRÂTANTE

@Ílo

t
PARÂ lTicú.Los LTDA - EpplAuto PeÍâs FrsÍs'

CONTRATADA

w-/#.d,wu -lrrr
Ioh 

"ecos

§.:ú

NOME:
CPF:

NOME
CPF:

prefeituÍa de Joâo Cosla
Avenida '1o dê Janêiro, s/no. - Centro - 64.76í000 - João Costa _ pl.

CNPJ: 0í612580/0001-30

E-mâit: 
Telefone (89) 3486-0122



Prefeitura de
o

PreÍeitura de João Costa
Centro - 64.765-000 - João Cosla - pt.

CNPJ: 01612580/000.t-30
Telefone (89) 3486-0122

EXTR TO DO CONTRÀTO ÁDMINISTRATIVO N" Mr/202r - PMJC
Processo Administrativo Nn 037/2021- PMIC
Pregão PÍes€nciâl N. 005/202 I

CONTRÀTANTE: MUNICIPIO DE JOÃO COSTA _ pt, pessoa jundica de itiÍeúo publico, inscrira noMinisiério da Fazetrdâ com o CNPJ tro 01.612.580/000t-i0, com seae"e foro na rraça CJntral, Vn, Cenrro
CLP: 64.705400. Joào ( osta - pt..nesre aro represenrâdo por seu pretciro. o S.. lOsE ,!i tO ut OrrvfUra,
brêsrrero. câsâdo, poírâdor dâ céduta de rdeDtidâde n" 746.784 ssp/pl e inscrito no cpr sob o n" 259.282.103_
10, r€sidetrte e domiciliâdo €m João Cosrâ - pt, locâliável na sede do palácio Municipal.
CONTRÀTADÀ: JIF PEçAS pARÁ VEiCULOS LTDA _ Epp -Àuro pe{âs írens.. empresa mscrira no
CNJP/MF sob o n" 30.758.810/0001-72, com s.:de na Av. Cândido Coetho, ná I155. St. 02 _ Centro - CEp:
64.760-000, na cidade de São João do piêurpl, representâdr nesre âro por Sócio administrador o Sr. JôSE
FRÁNCISCO FILHO. RG 495.494 - ssp,/r,l, CpF 2l?.390.80340, àoravante denominada simplesmente
CONTRATADA.

oao
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CIA: Este co rslo vigorârá a pârrir de pôr um p€ríodo de 12 (doz_e) meses.

OBJETO-. O.presente arcntráto tem por objetivô o fomêcimel1to de pneus, Câmffâs ate Ar e prorerores, pâm
mânü1flçã9 d1 frotâ de V€iculôs e Máquinas do municipio de João Cosrâ pI, conforme especificaçôes
constatrres d! Termo de RefeÉncia, pârre iúegÍânre do Editat do pregão presercial N. 005/202 t c p;posra, que
passam a mtegÍar o presente termo.
VALOf,: RS: 495.66I,0O (quârocentos s novenrâ.§ circo mil seiscertos e s€ssenta e um reais)
R.ECLTRSOS E DOTAÇÃO ORÇÁI,ÍENT,íRrÀ: FUSÀec. Vincutados aa sar:ãe,,naes,neursos
Virculados do SocialFUNDEB 4oo/dEdrjcaçÀo I0o/0/IESOURO MUNICIPAL, com suporte ôrçamen.irio na

qEo

l.\rD. ORÇ. PROJ. AITT'IDADtr NÀT. DESPESA [.R. - C.A.
02.01.00 GAB M.122.0026.2007 - MâtrutenÇâo do Cabinere do

PÍeÍeito e Vice-Pref

3.3.90.30.00
Material de Consumo

r.001.00.300

02.02.00 - sEMAf 04.122.0027.2010 - Mânutençao da Secretaria

02.01.00 - SEMUT 26_782.0666.2012 - Manutençâo e Conssrvâçâo
dâ Sec. Mun. de

02.0ó.00 -
AGRIPE

20.122.0027.2020- Manurcnçào da Screrariâ d€

0?.07.00 - SEDUC
12.361.0753.2024 - AdÍnidsaação e Encffgos

dâ Secrerâriâ
02.08.00

FLNDEB 40%
12.361.0269.2043 - Manutenção dos S;fljços

Escolâr-407o 1.116.01.240

02.1t.00 - FMS 10.301.0210.2055 - Manutençào e Encârgos do
FMS 1.2r4.02.115

02.13.00, FMAS O8.244-Ol12.2Ol | - Ma trençào do Fundo
Munici de Assistência Sociâ1 r.311.0.Í..100

Avênida 10 dê Janeiro, s/no

E_mâit:

I

Ol pr€rê rorã m urr.iiãldÉióaô.§.rã
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