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Pelo prcsente instrumento paíiculâr de contrato. de um lado o MUNlClPlo DE JOÁO COSTA -
Pl. pessoa juídica de diÍeito público. imcrita no Mitristóío da Fazenda com o CNPJ n'
01.612.580/0«)l-30, com sede e foÍo na Pmça Central, s/n. Centro - CEP: (!4.765-(X)0. Joào Costa -
Pl, nesle â1o rcprcscntado por scu Prefejro, o SÍ- JOSÉ NETO DE OLIVEIRA. brasilciÍo, casado.

poíador da cédula de identidade n" 746.784 SSP/PI e inscrito no CPF sob o n'259.2Íi2.103-10.
rcsidcntc c domiciliado em Joào Cosla - PI, localiTável na sede do Palírio Municinal e a empresa O.
P. cuERREIRo PEÇAS PÀRA uÁQutNLs "BÍusqu€ Auto Peçâs", cmprcsa inscrita no

CNJP/MF sob o n" 21.626.261/0001-80. com scde nâ Av. Prefeito Wall FeÍÍaz. n" 7420 - C[Pl
64.022-005 - tlairÍo:'lriunfo. nâ cidade de Teresina,?I. repÍeseÍtâda ncslc alo poÍ scu Sócio

^dminisrâdor 
o Sr. ODACIR PEDRO GUERREIRO, RG I.532.2Ít6 - SSP/SC, CPF l8l.813.419-53,

doravante denomioada simplesmente CoNTRATADA, tros tcrmos da Lei ComÍ,lementar N" 123. de
14 de dezembro de 200ó, Lei N' 10.520, de l? de julho de 2002. do Dccrcto N" 6.204. dc 05 de

setembro de 2007. do Decrelo N" 3.555, de 08 de agoslo de 2000, do DecÍeto N" 3.693, de 20 de
dezembm de 2000. aplicando-sc subsidiarjâmente â Lei 1,{'8.666. de 2l deJunho de 1993, tôm cntrc si
ajustado o prcscntc coÍttrato para o fomecim€nto dc Pcçâs para manutcnÇâo preventiva e conetiva das

Máqoinas Pesadas do municipio de Joào Costa,TI, conforme especificaçõcs constantes do Termo de
RefcÉncia, paíe integrante do Edital. do Pre8âo Presencial N" 007/2021. os princípios da leoria geral

dos contratos e disposiçôes de dire'to privado. bem como mediante as seguinles cláusulas c condiçõesi

CI-AUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
l.l. O prcscntc contrato tcm por objctivo o fomccimcnto dc Peçâs pâÍá mânutenção pÍ€ventiva c
corrctiva das Máquinas Pesadil§ do mmicípio de Joào Costa/PI, confoÍme especificaçôes constantes
do Tcrmo dc RefeÉncia. paÍe integmnte do Edital do Prcgâo Prcs€ncidl N" 007/2021 c PÍopoía. que
passâm a inteSÍaÍ o presentc tcrmo,

cLÁusuLA sEcuNDA - DÀ LrclrAÇÀo
2.1. O fomecimento dos itens. ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no
Capitulo ll da Lei n." 1i.666/9.1, sob a modalidâde PÍegào.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DÀ VINCULÀÇÀO
3.1. O CôNTR^T^NTE c â CONTRATADA vinculam-se plenamente ao prcscntc conlÍâto, ao
Prcgào PÍcscnciâl N' 007/2021, bem como à pÍoposla firmâda pela CONTRATADA. Esscs

documcntos constam do PÍocesso Licitâtório Prcgào Prcscncial n'007/2021 e sào pâíes intcgrânlcs c
complenrentâres deste Contrato. independentenrente de transcriçào.

cl-ÁusuLA euAR-rA - DAs oBRrcAÇôEs Do CoNTRATANTE
4.1. Sâo obrigaçôes da Contratante:

4.1.1. enviar à contratada, junto com a autorização do l-omccimcnto, a artc dos unifonnes com
as rnformaçôes necessárias à confecçào deles.

4.1.2. recebero objeto no prazo e condiçôes estabelecidâs ÍIo Editâlc scus âícxos;

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" O33/2O2I . PMJC
Processo Adminisratilo N" M2l2021- PMJC
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4.1.3. vcriÍicâr minuciosamsnlc. no prazo Íixado, a coúbrmidadc dos bcns recebidos
provisoriamente com as especificaçôes conslantcs do Edital c da proposta, pal! fins dc accitâção e
recebimento d€fi fl iti\'o:

4.1.4. comunicaÍ à Contratada. poÍ cscrilo, sobre imperfeiçõcs. falhas ou iúc8llaridades
verificâdâs no objeto fomecirlo, para que scja substituído. reparado ou conigido;

4.1.5. acompanhar e fiscâlizar o cumprimcnto das obrigações da Contmtada, atnvós dc
comissão/servidor es?eciâlmeít€ designâdo;

4.1.6, efetuar o pâgâmento à Contratada no valoÍ coÍrespondente ao fomecimenlo do objeto,
no praTo c forma estabelecidos no Editâle seus ânexos:

4.2. A Adminismção Íâo rcspoÍdcú por quaisquer compromissos assumidos pela Conlmtadâ com
terceiÍos, âindâ quc vinculâdos à execução do pÍeseílc Tcmo dc Contrato, bem como por qualquer

dano causado a teÍceiíos em decorÍência de ato d5 Contrat da, de seus emprcgados. pÍrpostos ou

subordinados.

CLÁUSULA QUINTA - DAS oBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
5.1. Â Contratada deve cümpír todÀs as obrigaçõcs consunles no Edital. seus aDexos s suzl proposta,

assumindo como cxclusivamcntc scus os riscos e as despesas dccoÍÍcnlcs da boa e perfeita execução

do objeto e, ainda:
5.1.1- e[etuâr a entrcg:a do objeto em nertêitas condições. conforme especificaçôes. pÍalo e

local constãntes no Temo de Referênciâ e seus anexos, acompanhâdo dâ respectiva nota fiscal. na
qual constaÍão as indicações refeÍeíl€s a: mâÍcâ. fabricante. modelo. procedência c pmzo de garantia
ou vâlidadc:

5.1.2. responsabiliTaÍ-se pelos vicios e danos deconentes do objeto. de acordo com os anigos
12. l3 e l7 a 27. do Codigo dc Dcfcsâ do CoÍsünidoÍ (Lci no 8.078. de 1990):

5.1.1. substituir. repaÍar ou corÍigir. às suas cxpcnsas, no prâ2o Íixâdo nestô Termo de
Rclcrôncia- o obieto com a\'aÍias ou defehos;

5.1.4. comunicar à ContÍatânrc. no prazo máximo dc 24 (vinte e quaro) homs que antecede a

data da entrcga, os motivos qúe impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a de\.ida
comprovaçào:

5.1.5. manter. durante toda â execuçào do contrato. em comnatibilidade com as obrigaçôcs
àssumidas, todas as condiçôes de habilitaçào e qualificaçào exigidas na licitâçào;

5.1.6- MânteÍ o endeÍeço, número de telefone e endereÇo de e-mail permanentemente
atualizados:

5.1.7. Não poderá alcgâr, cm hipólcsc àlguma. como justificativa ou defesa. desconhecimento.
incompreensão. dúvidas ou csqu$imenlo dâs cláusulas e condiçôcs, de contrâto. do teÍmo de
referência, das espccificaçõcs técnicas. bcm como dc tudo o quc cstiver contido nas normas
pertinenles. A cxistência e a atuaçào da fiscalizaçào em nada diminuirào a rcsponsÂbilidâdô única,
integral e exclxsiva da Conkatâdâ no que conceme âos sewiços e suas implicaçôes 1róximas urr

remotas, sempÍe de conformidadc com o contüto. o Código Civil c dcmais lcis ou Ícgulamentos
vigcntes e peftin€ntes, no Municipio, Estado c na União.

CLÁUSULA SEXTA DA ENTR]:CA E DO R]:CEBMENTO
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6.1. O pràzo de entrcga dos bens é de até 08 (oito) dias corridos, coÍtados do recebimLÍto dâ ordem dc

serviço. em remessa parcclâdâ. conforme â necessidâdc das secretarias.
6.2. Os bens seÉo reccbidos provisoriamente no prazo de 0s(cinco) dias úteis, pelo(a) responsável

pelo acompanhamento c fiscâlizâção da contratação. para efeito dc posterioÍ verificação dc sua

conformidade com âs especificações constârtes neste Termo de Referênciâ e na proposta-

6-1. Os bens poderào ser rejeitados. no todo ou em paúc, quândo em desacordo com as especificaçõcs

constanles neste Termo de RefeÍência e naproposta, devendo ser substjtuídos no prazo de até 08 (oito)
dias úteis, a contar da nolificâção dâ Contratada. às suas custas, sem prejuízo da aplicaçào das

penalidades.
6.4. Os bens serào recebidos delinitivamente no pmzo dc l0 (dez) dias corridos, contados do

recebimento provisório. após a vcrificâção dâ quâlidâde e quantidadc do materiâl e oonscqucnte

âceitâção mediante termo circumtânciado.
6.4.1. Nâ hipótcse de â verificâção â quc sc rcfere o subitem anlcrior nào ser procedida dentro

do prazo fixado, reputar-se-á como Íeâlizada, consumando se o recebimenlo definitivn nn Íliâ dô

csgotamento do prâzo.
6.5. O recebimcÍto pro\,isório ou definitivo do objcto nào exclui a rcsponsabilidâde dâ Contrâtada

pelos prcjuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.6. O .ecebimerto dos mâtcriais constântes deste Termo dc Referência ocorrcú nâ Sede da Secretaria

requisitante, das 7h:30min às 13h:30min. em dias de cxpcdicnte na repârliçâo, nos endereços

informado na oÍdem de serviço.

CLÁUSULA SÉTn4A DA VIGÊNCIA
7.1. Estc contrâto vigoÍará a pârtir de suâ assimtura, poÍ um periodo de 12 (doz.) meses.

CLÁUSLILA oITAvA DA FoNTI DE RECURSOS E DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRTA
8-1. As dcspcsÂs com â cxccuçAo do presente Contràto corrcrão à conla dos rccursos do Orçâmento

Geral do Municipio dc Joào Costâ dc 2021, consignado na LO^/2021. âtra\es do TESOURO

MUNICIPAL, com supoíc orçamc.úrio na seguinte rubrica:
I1NID. ORC. PROJ. ÂTIVIDADf NAT. DESPI'SA F.R. - C.À.

02 03 OO, SEMUT
26.782.0666.2012 - Manutençâo c Consen?çâo

da Scc. Mun. de Trànsponc 3.3.90.30-00 Malerial
1.001.00.100

0],06 OO AGRIPF
20. 122.0027.2020 - ]4anutençàô da Secretâria dc

As.icultLm e Pecuária

CLÁUSULA NoNA Do VALOR
9.1. O CONTRATANTE pâgârá à CONTRATADA o vâlor estimâdo para:

Lote I Motoniveladorâ Cartepillar l20K no vâlor de RS: 98.865,85 (noventa e oito m;l
oitoceotos e sesserta e cinco reais c oitcnta c cinco centavos);

Lote II Retroescavadenâ JCBi3C 4wD no valor de RS: I l:1.743,03 (cento e quatorTe mil
sclcccntos c quârcnta c três reâis e tÍês centavos);

Lote III Canesadena New HollanúW I l0 no valor de R$: I0í,.240.86 (cento e seis mil
duzentos e quarenta reais e oitenta e seis ccntâvôs), e;

Lote IV Trator Coyolc no valorde R$: 55.261.93 (cinqucnta e cirrco milduzentos c scssenta

e um reais e noventa e três centâvos), tolalizândo o valor Slobâl de R$: 375.111,67 (trezento§ e

oãoCo
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§etentâ e cinco mil cento e onze r€ais € scssentâ e sefe c€ntâvos), coniorme os preços uniúrios
constantes dâ proposla:

cLÁusuLA DÉcrMA - Do EeuÍLBRto ECoNôMICo-Fn.JANCEtRo
10.1. Os preços sào fixos e ineajustáveis durante a vigência do coÍtrâto.

C]LÁUSULA DÉCIMA-pRIMEIRA Do PAGAMENTO
i1.1. O pagamcnlo seÍá Íealizâdo no prazo máximo de âté 30 (trinta) dias, conlâdos â paÍir do

Íecebimento dâ Notâ Fiscal ou Fatura, atràvós de ordem bancária, parâ crédito em banco. agintiâ e

conta correnle indicados pelo contÍatado.
1l.l.l. Os pagâmcntos dccorrcntcs de despesas cujos valorcs não ultrapassem o limitc de que

tmtâ o inciso II do art. 24 da lei 8.666, dc 1993, deverâo ser efetuâdos no pràzo de até 5 (cinco) diâs

úteis. contados dâ datâ da aprescnlâção dâ Nota Fiscal. nos temos do art. 5'. § 3', da Lei n" 8.666, de
r993.
11.2. Comidem-se ocoÍrido o recebimento da nota fiscal ou faturâ no momento em que o órgào
contratante atestâr â execução do objclo do contÍâto.
11.3. A Nota Fiscal ou Falurâ deverá ser obdgatoiamcnle acompanhâda dâ comprovaçào da

rcgularidâdc fiscâl, constalada por meio ds consultâ on-line ao SICAF ou, na impossibilidadc dc
acesso ao rel'erido Sislcma, mcdiânte consulta aos silios clctrônicos oficiais ou à docuinentâção
mencionada no aÍ. 29 da Lei n" 8.666. de 1993.

ll.3.l. Conslalândo-se. junto ao SICAF, a situação de iffegularidade do fomecedor
contratado, de\eÉo ser lomàdns âs pÍovidências previstas no do aÍ. I I da Instrução Normativa n" l,
de 26 de abril de 2018.
I 1.4. Havendo erÍo nâ âpresentaçâo da Nota Fiscal ou dos documeotos peÍinentos à contrâtaçâo, ou,

aindâ. circunÍância que impeçâ a liquidação dâ despesa, como, por cxcmplo, obrigaçâo finânccirâ
pendente. decorrente de penalidade imposta ou inâdimplênciâ, o pagâmento ficàtá sobrestado até que â

ContÍatada pÍo\idcncic as medidâs sâneâdoras. Nesta hipótcsc, o pÍazo pam pagamcnlo inic;aÍ-se-á
após a compro\ açào da rcgularizaçào da situação. nào acarretando qualqucr ônus pârâ a Contratàntc.
I L5. Será considerada dâta do pâgâmento o dia em que constar como emitida a ordcrn buncâria para
pagamcnio.
11.6. Antes de cada pagamento à coniralâdâ. será reâlizada consultâ ao SIC^I para verificar a

manuterçào das condições de habilitâção exigidas no edital.
11.7. Constâtando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contrâtadâ. seÍá providenciada

sua notificação, poÍ escrito. parâ que. no prazo dc 5 (cinco) dias úteis- regulârizc sua situaçào ou, no

mcsmo pràzo, aprescnlc suà dcttsa. Ô prazo poderá ser prorrogado umâ vez, por igtlal pcriodo, a

c.itério da contrâtante.
11.8. Previamente à emissâo de norâ dc cmpcnho e a cadâ pâgamcnto, a Administração devcú Ícalizar
co$sulta âo SICAF para identificar possívcl suspensào temponíriâ dc participação em licitaçâo. no

âmbito do órgào ou entidade- proibiçào de t-ontralâr com o Poder Público, b.m como ocorréneias
impediti!?s indiretas, observado o disposto no aí. 29, da Instruçào Normativa n' I, de 26 de abril dc
2018.
11.9. Não havendo regularização ou scndo â del'esa consideradâ irnproccdmte, a contratantc dcvcÍá
co'runicar aos órgàos responsáveis pela fiscalizaçào da regularidade Íiscal quânto à inâdimpléncia dâ
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conúdtadâ, bcm como quanto à exislência dc pagamento a ser cfcrüâdo. frala quc scjam acionados os
mcios peÍtin€ntes e necesúrios para gamntir o recebimonto dc seus créditos.
11.10. PeÍsislindo a imgularidade. a contratante deverá adotar as medidas nocessárias à rEscisào

contmtual nos autos do processo administralivo coÍÍespondenlc, assôgtrradâ à conratada a amplÂ

I l.l l. llavcndo a efetiva execução do objeto, os pâgâmcntos seúo Íeâlizâdos normâlmerte, âtc quc se

decida pcla ícscisão do contÍato, caso a contrâtâda nâo regularizc suâ situâçãojunlo âo SICAF.
1l.l Ll. Scrá Íescindido o contÍalo cm execuçào com a contÍâtâda inadimplente no SICAF.

salvo por motivo de economicidâde. seglrançâ nacional ou outm de inleÍesse público dc alla
relerância, dcvidamcntejüstificado, em quâlqucr caso. pela máxima autoridade da contÍalânte.
I1.12. Quândo do pagamcnlo. smi cfcruada a retençeo ributária pre\ islâ n lcgislâçào aplicávcl.

Il.l2.l. A Contrãtada regularmcntc optante pelo Simples Nacional. nos lermos da Lci
Complementâr n' 123. dc 2006. Írão sofreú a relençào tributária quanto aos impostos e conlíbuiçôes
abmígidos por aquele regime. No entanto. o pagâmento ficaú condicionâdo à .presentâçào dc
comprovâção. por meio dc documento otlcial. dc que faz jus ao tratamcnto iributário fâvoÍecido
prcvisto na referida Lei Complemenlar.
I LlJ. Nos casos de eventuais alrasos de pagamento. desde que a Contratada nào lenha concoúdo, de
alguma forma. pâra tânto, fica convencionado quc â taxa de compcnsaçào Íinânceía dcvida pela
Contmtânte. entre a data do veDcimcnto c o efetivo adimplcmmto da parccla, ó câlculada mediaútc a

aplicaçâo dâ seguinte fórmula:

EM-lxNxVP-scído:
EM : Encargos moratóriosi
N : Número de dias enlre â data pÍevista para o pa8amento c a do efetivo pagamentol

VP : valor dâ parccla a seÍ paga.

I = Índice de compcnsaçâo ílnanceiÍâ 0.00016438, assim âpuradoi

r (Tx) t=( 6/ 100) l-0,00016438
365

/,

CLÁUSULADÉCMÀ.SIGUNDA DA t'IscALIzAÇÀo
12.1. Â execuÇào do presente Contrato scú fiscâlizada pelo Direlor do Setor AdmjnistratiYo
Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO o servidoÍ referido anotará, em registro, todas as ocorrências
relâcionâdâs com â cxecuçào do cnntmto, determinlndo o que for necessário à regularüâçào das faltas
ou defeitos obseÍvados.

qEÍl

CLÁUSULA DÉCIMA.TERCEIRA DAS PENALIDÂDES
| 3.1- Comclc infÍâçào âdministmtiva nos tcrmos da Lei n" 10.520. dc 2002, a Contraladâ que:

I 3 - I . L inexecu!âr tolal ou parciâlmente q ualquer das obrigações assumidas em decorrência da

13.1.2. ensejaÍ o rctardamento da exccuçào do objeto;
13.1.3. lalhâÍou fraudar na execuçào do contratoi
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1 3 . I .4. comportar se de modo iddôneo:
13.1.5. cometer fmudc fiscal;

13.2. Pelâ inexecução totat ou parcial do objeto deste contrato, a Adminisfiãção pode apticar à

CONTRATADA as seguintes sançôes:

ll.2.l. Advertênciâ. por faltas leves. àssim cntendidas aquelâs quc não acârÍetem prciuízo§

significaiivos pdra a Contratante;
I3.2.2. mülta moratóÍia de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificâdo sobre o valoÍ dâ

parcela inadimplida. até o limirc de l0 (trjnta) diasi
' I 3 .2. L multâ compensâtória de I 0% (dcz poÍ centô) sobre o valor tolal do contmto, no caso de

inexecução lotâl do obictoi
13.2.4. em caso de incxccução pãÍciâI, a multa compensatória. no mesmo perccntuâl do

subitcm acima, seú âplicâda de forma propor.ionâl à obígaçào inadimplidâ;
13.2.5. suspensão de lic;rar e impedimento dc contrâtâr com o órgão, cnlidade ou unidade

âdmúistativa pela qual a Adminislração Públicâ opera e atua concÍelâmente. pelo prâzo de àté dois

13.2.6. impedimenlo de licilü e contÍataÍ com órgãos e entidades da Uniào com o consequclte
descÍedenciâmcnto no SICAF pelo pmzo de alé cúco ânosi

13.2.6.1. A Sânçâo dc impcdimento de )icitar e coÍtratar pÍevistâ neste subitcm
também é aplicável em quaisquer das hipóleses previstâs como iniraçào âdmin;st.rtiva no

subrrem lô.1 deste Termo de Rcfcrencia
13.2.7. declaÍâçào de inidoneidade pam licitar ou contralaÍ com a Àdministraçào Pública,

enquanto perdurarem os motivos delclminantcs da pünição ou âté que scjâ pÍomovida a reabililaçào
perante â própria âuloídade que aplicou a pena)idarle, que scrá concedida sempre que â Contrâtada
ressârcir a Contratante pelos prejuízos causados;
11.3. As srnçôes pÍevistas nos subitens 13.2.1, 13.2.5. 13.2.6 e I3.2.7 poderào ser aplicadas à

CONTRATADAjuntamcntc com âs de multa, descontando-a dos pagâmentos â serem efetuados.
13.4. Também ficam s jeitas às penâlidadcs do art. 87, lll e IV da Lei n'8.666. dc 1993, as empresas

ou profissjonâis que:
13-4.1. tcnhâm sofndo condcnação definitivâ por pralicar. poÍ meio dolosos. fraude Íiscal no

recolhimento de qüaisquer tributos;
l3-,t.2- tenhâm praticado atos ilicitos visa o a lnÉtÍar os objetivos da licitaçâo;
13.4.3. demomtrem não possuir idoncidade paÍâ contratar com a Administrâção em virtude d€

âtos ilícitos pmticados.
13.5. A aplicaçào de qualqucr das pcnalidâdcs previstas realizar-se-á em proccsso âdministrâtivo quc

assegurâá o conlraditório e a ampla defesa à Contralada, observando-se o procedim€nto previ§to na

Lei n" 8-666, de 1993, e subsidiariamenle à Lci n' 9.784. de 1999- 13.6. As multas delidas e/ou
pÍejuí7os câusâdos à Contmtânte serâo deduz idos dos vâlorcs a seÍem pagos. ou recolhirlos em favor
do município, ou deduzidos dâ gâÍântiâ, ou ainda, quando Íbr o câso. serão inscritos na Dívida Ativa
do Municipio c cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratâíle delermine, a mulla deverá scr rccolhidâ no prazo máximo dc 30
(trinla) üas. a contar da data do rcccbimcnto dâ cornunicação enviada pclâ âutoridâde compeler c.

{
§§§t

Prefeitura de João Costa
Avenida 1'de Janeiro, s/no. - CênÍo - 64.765-000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 016'12580/0001-30
TeleÍonê (89) 3486-0122

E-mail: r..: 'r.l .r.:r'i..r :, 'l
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13.7. Caso o valor da multa nào seja suficiente pala cobrir os prejuizos car§âdos pcla conduta do

licitânte, o municipio podeú cobrar o valor remanescente iudiciàlmente, conforme anigo.ll9 do

Código Civil.
13.8. A autoridade compctcJrlc, na aplicaçào das sançõcs, lcvará em considcrâçào â gravidade da

conduta do infiator, o caÍálcr edrcativo da pem. bem como o dano causado à Administrâçào,
obsenado ô princípio dâ proporciorulidadc.
l3-9. Sc. dumnÉ L, processo de âplicaçào de pcnâlidade, se houver indicios de prática de inlrâçào

administrativâ tipificâda pelâ Lei n" 12.846, de l" de âgosto dc 2013, como aro lesivo à admini§tração
pública nacional oü estrângcira. cópias do processo âdministrâlivo necessárias à apuraçâo da

rcsponsabilidade da empresa deverào ser remetidas à autoridade competente. com despacho

fundametrtâdo, pârâ ciôncia c dccjsào sobre a evcntuâl inslauraçào de irvcsligação preliminâr ou
Processo Administrativo de Responsabilizâçào - PAR.
13.10. À apurâçio c o julgamento das demâis infraçõcs administmtivas nào consideradas como âto

Lesivo à Adminislraçào Públ ica nâcionâl ou estrangeira nos tcr,nos da Lei n' I 2.846. de I " de âgosto dc
2r,ll seguirào seu riro nonnal nrunrúadradmini.rrdri\r.
l-l.ll. O pÍocessamento do PAR não inlcrltrc no seguimento regular dos processos ad[rini: rrarir o s

especificos para apuÍação da oconéncia ds daDos e prejuÍzos à Administraçâo Pública Federal

resultantes de ato Iesivo comotido poÍ pcssoâjuridica, com ou scm a participaçâo dc agcnte público.

I3.12. As pcnalidadcs serào obrigatoriamente rcgistÍadâs no STCAF.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÀO
14.1. O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos rnotivos dispostos no

ârt- 78 da Lei n." 8.666/93, sob qualqu!Íuma das lormâs descritas no artigo 79 da mcsma lci.
PARÁGRAFO Út{lCO - em caso de rescisào administÍativa decorrente da inexecuçào totâl

ou parciâ] do contrâto. â CONTRATADA nào tcrá dircito a espécic âlguma de indenizâção.

sujeitândo-se às consequências contrâluÀis e legais, reconhecidos os direitos dâ Adminisrração.

asscgurada â âmplà dcÍêsa.

CLÁUSULA DÉCIMA,QTJINTA - DOS RECURSOS
15.1. Dos alos do CONTRATANTE decorrenles dâ aplicação dâ Lei r" 8.666/93, câbem os rclursos
dispostos no seu ârt. 109.

I I ÁUSUI A IJÉ( IVA-SEXTA DAPUBI ICAÇÀO
16.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diiírio Olioial dos Municipios, no pÍazo

previslo no pàrágrato único do art. 6l dâ Lei n." 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCTMA-SÉTIMA DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos peia Administrâção Contratânte. aplicando_se o que dispõe a

Lei n" 8.666/93, suâs âlterações e demâis prece;tos de direito público, e, supletivdlnente, os Princifior
da teoria gerâl dos contÍâtos e as disposiçõcs dc direito privado.

CLÁUSULA DÉCMA-OITAVA DO FORO
I8.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Joào do Piaui a qual João Costa é termo JudjciáÍio. para

dirimir âs questões derivadas deste Contrato.

omo
PreÍeitura de João Costa

Avenida 1o de Janeiro, s/n". - Centro - 64.765-000 - João Cosla - Pl.
CNPJ: 01612580/0001-30
Têlêrone (89) 3486-0122

E-nàrl:

/1,
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18.2. E por estârem de acodo, depois dc lido e achado conÍbrmc o prcsente contrato lârrddo cm tÍês

viâs, assillam as partcs âbaixo.

Joào Costa - PI. 02 dcjm-ho de 2021. l

@
MUN, DCJOAO COSTÁJPI
JosÉ NETO DE olrvURÁ

Prefeito Municipll
CONTRATANTE

nt/ - /-------
oí..,rro**rnoÉcos PARA MÁeurNAS

'Brusquê Auto Pcç!s"
CONTRATADA

NOME
CPF:

U

§§is§
Prefeitura de João Costa

Avenlda 1" de Janeiro. s/n". - Cenlro - 64.765-000 - João Costa - Pl.
CNPJ: 01612580/000'l-30

Telefone (89) 3486-0122
E-mail: rr:.:. r" i) rr:r -'ra:a::::i- - . : -i r 'r-'

i!.ádêJd*ista Gt

TESTEMI]NHAS:

- 
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f,XTRÂTO DO CONTRATO ADMINISTRÁTTVO N" 033/202 I - PMJC
Processo Admin iíÍâtivo N" 042/202 I - PMJC
PreSào Presencial N" 0071202I

CONTRÂT^:-TE: MUNICTPIO DE JOÃO COSTA PI, p6ea juÍidica de direito públi.o. insc.itâ no

MinisréÍio dâ FÀ7endâ com o CNPJ n" 01.612.580/0001-30. om sdc c foÍo ía PrÀçâ Centml. s/n. Ccnlro -
CEP: 64.765-000. Joào Cosra - PI. rcsrc do Íepresentado tEr su Prcfcilo. o S. JOSÉ NETO DE OLM:IRA.
brasilêiÍo, casado. poÍtâdor da cédula de id.trridad€ D' 746.784 SSP/PI e ins.Íno no CPF sob o n" 259.282.101'
10. residente e domiciliado em Joào Costa - Pl, localizív€l na sede do Palácio Municipal.
CONTRA.TADA: O. P. GUERRf,IRO PEÇAS PARA M,{QUI\AS .BTUSqU€ ÀütO PCçT§'.' EMPTESA

inscritâ no CNJP/MF sob o n" 24-626.26 I /()00 I 80. com sede nâ Av. Prefeito Wâll FerÍaz, n' 7420 - Cl-P:
64.022-005 - BaiÍo: Triunfo. na cidâdc dc TcresinrPl. reprcscntadâ neíc ato Íior §eu Sócio Âdminislrâdor o Sr'

ODÀCjR PEDRO OUERRIIRO, RG 1.532.286 SSP/SC, CPF 181.81].419-51, dorâvdntc denoorinadâ

simplesmenre CONTRATADA.

OBJETO: 0 prescnlc contrato teÍn por obieti\o o fomecimento de Peças parâ manutenção prevenliva e

coÍcliva das Máquinâs Pesldâs do município de Joao Cosla/PI, c'onforme sp€cificâçõcs constantes do Tcrmo

de Rel!íência. pâíe integíântc do Edhal do Prcgão PÍesencial N" 007/2021 e Propoía, qüc pâssam b ürcgrar o

VALOR:
Lolc I MotoniEladorà Canepiltâ. l2oK no vâtor de R$:98.8ó5.85 (nolenra e oho miloiloccnlos e

sesseÍtâ e cinco rcâis c oilcntâ c cinco c.ntâvos):
Lol. ll - Rctroc!.âvadeüa JCB/3C 4WD no ulor dc RS: I14.741.01 (ccnto c qüalorTc mil seteccnlos c

qüâreÍtâ ê tÉs reâis e rrês ccntavos);
LolÊ I I I - Carregadcira Ncw Hollând,^Vl 30 no wlor dc RS: 106.240.86 ( cenlo c scis mil duzenlos e

quaÍenla Íêais e oiten!â . seis centalos), .:
LotÊ lv - Tmlor Co)ole no vâlor de RS: 55.261.91 (cinquenla e cinco mil düzentos c sessenta € um

rcais c no\enra e lrês cenla\os), totaliza.do o !ãlorglobalde RS: 175.rrr,67 (terentos c sÊtêrtr e clDco mil
cento e onzc Íerl§ c §c§.cl|ar c §ct. centevos]
RtcuRsos E DoTÂÇÃo oRÇAMf,NTÂRIÀ: TEsouRo MIINICIPÂL. sm suportc oÍÇamenrário na

a o
Prefeitura de
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\IG NCIA: Eíc eontÍâro vigoraná a paÍ; dc sua 6siDatur4 por Dm Pcriodo dc 12 (doze) mêscs

qEr
Prefeitura de João Costa

Avenida 1'de Jânêiro, Vn'. - Centro - 64.76 00 -João Costa - Pl.
CNPJ: 01612580/0001-30

Telefone (89) 3486{122
E-mail:

,ú

f.R- -c.a.\,\T. DESPESAPROJ. .\TI\ ID\Df

02.03.00 - sEMU-I
2ó.782.0óó6-2012 - Mânulenção e Consnaçào

da Scc. MUL de TrânspoÍe t.m1.00.10
0

3.3.90.10.00 -
Matcúl dc Consunrc02.06.00 -

AGRIPE
20. I 22.002 7.2020 Mmteução dâ Secretaria

dc Asricuhura e Peeúnâ
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