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CONTRA'ÍO ÂDMINISTRÁTIVO N' 058/202r . PMJC
PÍocesso Adüinist slivo No 0491202 I - PMJC
PÍegâo Presercial No 008/2021

Pelo prese te instrumênto particular de conrrato, de üm lado o MIINICT"IO D0 JOÁO COSTA _
PI, pêssoa juÍídica de direíto público, iIlscÍira no Midstério aI3 Fâzerdâ com o CNpJ n.
01 612 580/0001-30, coú sede e foro n_a Pmça Central, s/n, Cenao - CEp: 6,1765-000. Joâo CosÍa _

Pl, neste ato representado poÍ s€u prefeito, o Sr JOSÉ NETO DE OLMIRA, b,rasileiro, casâdo,
portador dâ cédula de idetrtidade n'746784 - SSp/pI e inscrito no CpF sob o n" 259282.103_10_
residerúe e domic iado em João Costâ - pl, tocaliável na sede do palácio Mrmicipal e a empresa
JONAS Df, OLWEIRA SILVA (foÉ Iibrâ., empresa mscrita no CNJpÀdF sob o n.
13.952.380/0001-06, com s€de na Rodovia pI I40XÍn 01,675 BaiÍo: Santa LEiâ, Íra cidade de São
Raln]tlndo NonatoDl CEP: 64770-@0, rcpreseiltadâ neste ato por Sr. Jonas de Olitgiftl Sitva,
pork dor da c&ltla de identidade n' 2-306.291 - Ssp.,pt, inscrito no CpF sob o n, 000.A58_223-88.
dorâvarte denoúinada simplesm€nte CONTRATADA, nos termos dâ Lei ComplementaÍ N. 123. de
14 de dezembro de 2006, Lei N' 10 520, de t 7 de tulho de 2002, do Decreto N. 6.204. de 05 de
setembro de 2007, do Decreto N'3.555, de 08 de âgosto de 2000, do Dêcr€to N.3.693, de 20 de
dezembío de 2000, aplicmdo-se subsidiâriâmefie a Lei N. E 6óó, de 2 t de juúo de I99j, têm entrê si
ajustado o presente contrsto para Prestâção dos Serviços Técnicos para a marlutençÀo çnelentiva e
coffetiva e Instálação de Poços Tubulares do municipio dê João Costâ,?I, confoÍÍne especificâções
constartes do TerÍno de RefeÍêrcia" pâíte iotegrante do Edital, do pÍegâo preseDcial No 0Og/2021, os
principios da teona geral dos sontratos e disposições de direito privado, bern como medrante as
segli tes c1áusulôs e condições:
CLAUSULA PRIMEIR,A _ DO ÔR.IF,TO
1.1 O presente con!àto l,em por objetivo Prestaçâo dos Serviços Técnicos para s manuteÍsào
prevenbva e corretiva e l-ostalaçâo de Poços Tubulares do mrmicípio de Joâo Cost pI, coÍforme
esp€crficaçôes constântes do lermo de Referênci4 pârte integrante do Edjtal do pregàô pÍeseíciâlN.
008/2021 e Propost4 que passam â ütegraÍ o presente t€rmo

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA LICITAÇÀO
2.1 O fomecrrento dos iter§, ora contratado, foi oUyeto de licitaçâo, de âcordo com o disposto no
Capitulo II da Lei n ' 8 666/93, sob a modâlidâde Progào.

CLAUSIJLA TERCEIRÁ - DA vINCIJLAçÀo
3 | O CONTRATANTE e a CONTRATADA vúculam-se plenâm€nle ao pr€sent€ contrato, ao
hegâo Presancial N' 008/2021, bem como à proposta írmada p€la CONTRATADA Ess€s
documentos constam do Processo Licitatóflo Pregão PÍessncial n.008/2021 e sâo p:rtês rntegrfflres e
compleÍnsntares deste CoíAato, indef,endentemente de taânscrição.

CLÁUSULA QUARTÁ - DAS oBRIcAÇÔEs Do CoNTRATÁNTE
4.1. São obrigações da Contatante:

4. L I mviar à contrâtâda, .jumo com a autorizaçâo do fomecimenlo, a aÍte dos rmúormes com
â5 iíformâções necessâ'iâs á confecçào deles

4 1 .2 Íeceber o obj€to no prà?, e condições estâbelecidâs no Edjtat e seus anexos_
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4 1.3. verificr minu€iosârnentg no pmzo Írxado, a conformi<lade dos bens/s€rviços rccebidos
provisorimente com as especifrcaçôes constõites do Edital e da proposta ptra flms de acêitação e
recebimento defi nitivo;

, 4.1.4. comlmicar à Contratadq por escrito, sobre imp€rfeiçõel falhâs ou irfegularidâdes
veÍificadas Íro objeto fomecido, paÍa que s€ja substituido, Íeparado ou coÍrigido;

4.1.5. âcomparüâr ê fiscâlizár o cumprimênto das obrigâções dã Contrârada atrâvés de
comrssâo/servidoÍ esp€cialnlente designâdo:

4. 1.6 êfetuar o pâgeDeflto à Conhatâda ío valor mrrEspotdente ao fomeciDento do objeto.
no prazo e forma estabel€cidos no Edital e seus anêxos,

4 2 A ,{dminjstraçâo nâo respondêrá por quaisquer compromissos assurnidos pela Corüêtâda colrl
teÍcelros, ainalâ que rinculâdos à exêcuçâo do pÍesente TeÍho de Corkato, bern como por qualquer
dano câusado a terceiros em decorrência de ato da ConEatada_ de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULÂ QUINTA _DAS OBRIGAÇÔES DÂ CONTRATADA
5. L A Contratadâ deve cumpnr todas as obrigaçôes constaltes no EditâI, seus anexos e srxr propostê,
assumhdo como exclusivarnente seus os dscos € as despesas decorretrtes da boa e perfeita ixecuçao
do ob.leto g ainda:

5 1.1. efetuâr a entrega do objeto em peÍfeitâs condições, conlorme especificâçar€s, pràzo e
local constântes no T€rmo de Referência ê seus anexos, acompaahado da respectiva notã fiscal, nâ
qual constâr:ao as indicaçõ€s refermtes a: marcâ, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia
ou validâde;

5 1.2. ÍespoNabili?âr-se pelos vícios e dânos decoúentes do objeto, de acoÍdo com os a.rtrgos
12,13 e l'7 a27, do Código de Defesa do Consxmidor (Lei r.8 078, de 1990);

5.1.3. substitu;, reptrar ou corrigif às suas €xpensás, no prazo frxado neste Termo de
Referênci4 o objeto com avârias ou defeitos;

5 I 4. comlmicaÍ à CoDEatãlte, no prazo máximo de 24 (vinte e quaro) horas que átrtecede a
data da entreg4 os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação'

5.1 .5. mântet duÍaite toda a execuçâo do contrato, erD compatibilidade com as ob,rigaÇões
âssumidas. todas as cofldiçôes de habilitação e qua.lilicaçâo exigidás Írâ li€itação,

5 I 6 Mânter o endereço, Írúmero de telefoÍe € endereço de e-mâil permaflentemente
atual izadosi

5 L7. Não podená alegar. em hipótese algurll4 como Justificâtiva ou deiesq descorhecimento.
hcompreensão, dirvidas ou €squecimento das cláusulâs e condiçales, de connato, do tenno de
refeÉncia, das espêcificaÉes técnicas, bem como de tudo o que estiveÍ côntido ras normas
p€rtinentes. A eristência e a atuação do I'rscalüação em nada dimjnujrão a responsabrlidade irnicq
integral e exclusiva da Contrâtâdâ ro que conceríe oos seniços e suas implic€ções proximas ou
rcmotas, sempre de coÍÍbrmidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou r€qulamentos
vigentes e pertinentes, no Mlmicípio, Estado e na Uniâo

CLÁUSULÀ SEXTA _ DÀ ENTREGA E Do RECEBIMENTO
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6 i O prazo de prestação dos seruiços é de 12 (doze] meses, contados do re.ebimento da ordem de
sewiço, em remessa parceladâ, con{orme a neccssidâde d.â s€crelaria
6.2 Os beníservryos serão recebidos provisoóamente no prazo de Os(cincô) diâs úteis- pelo(a)
responsável pelo acoDrpanlamento c fiscalização dâ contataçâo. para efeito de posterior verificaçàá
de sua confo.midade com as eq)€ciflcâçôes constantes neste Termo de Referàcia e na pmposta
6.3 Os bens/seÍvlços podcrão ser rcjettados, no todo ou em patc, quândo eÍr desâcordo com as
especificaçõos constantes neste Temo de Refeénda e na p.oposta d€vendo ser substi0rídos no prazo
de âté 08 (oito) dias úteis, a contâr da notiÍicâção dâ ContrâtâdA às suas custaq sem pre;uiio da
aplicaÇão das penâlidâdes.
6.4 Os beÍrvsffviços sedo recebidos defirutNarnenE no prâzo de l0 {dez, dras corfldos- cortados do
recehúrenlo pÍovrsono. após a vmficaçào da quslrddde e quanudadc do material e consequente
aceitação mediade roÍmo circuistansiado

6.4.1 Na hipótese de a verificâçâo a que se rcfe.e o subitem anterior râo ser procediila dmtro
do prazo fixado, reputar-se-á como realzadg consurnando-se o re€ebimsnto definitivo Ío dia ilo
esgotamerito do pmzo.
6.5. O rcc€bjmento Fovisorio ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade dâ Contratada
pelos prejuizos resrítmtes dâ inc.orrota execução do contrato
ó.6. O recabimento dos mâteriais constantes deste Termo de Refcrência ocofieÉ na Sede da Secretâriâ
reqursitânte, dâs 7h:30min à llh:3oÍnrn. em dias de expediente na repaÍtição. nos endereços
1nloÍmâdo na oÍdeo de sen'iço.
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CLÁUST]I,A sÉnMA - DA VIGÊNCIA
7 1 Este contrato vigoraná a partir de sua assinatur4 por um p€riodo de t2 (doze) meses, poderdo o
mesmos ser rcnovado por iguâl e suces§vos periodos ate no máximo 60 (sessenta) mêses, de acoÍdo
entr€ as pâÍes e nos termos dâ Lei

CLÁUSULA oITAvA _ DA F0NTE DE RECURSoS E DoTÂÇÃo oRÇAMENTÁRIA
8 l. As despesas com â execução alo presente Conaato €orrerão à coffa dos Íecüsos do Orçâmento
6eral do MuDicípio de João Costa de 2021. consigüado ia LONZO2!. ârrâvés do TESOURO
MUN"ICIPAL, com o.çarnentario na segurnte rub.ica:

UN'ID. ORÇ. PROJ. ATI\JIDADX I{AT. DtrSPtrSÀ r.R. - c..!u

í12.17 00 s.{R}I I f,rlt 00.1íJ0

CLÂUSULÁ NONA DO VÁLOR
9. L O CONTtu{TANTE pagará à CONTRATADÀ o vator estrmado de R$: 2Z}.61 I ,00 (duzentos e
viíte e três mil seiscentos e onze Íeâis), conforme os preços unitários constântes dâ propostâ:

CLÁUSULA DÉCÀ4Á , Do EQUiLIBRIo ECo\ÔVICÔ-FINANCEIRo
1 O. 1 . Os preços são fixos e meajustávels úrmnte a vigência do coÍtrúo.

CLÁUSULA DÉCIMÁ,PRIMEIRÂ _ Do PAGA MENTo

17 544 0410.105 r - Nlannrenêo dc Poços.
C}âfânzes ê Grras D Âsua

L 3.90.19.00 - Outros

Pess Juridrca
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ll l- O pagamento será rcalizado no pÉzo mâxrrllo de até 30 (tdnta) dias, contâdos a paÍtir do
recebjmeúo dâ Nota Fiscal ou Fatur4 a!Íavés de ordem banch4 pâÍa srédÍo ern banco, agênciâ e
coflta corrmte indicados pelo conhatâdo

11 I I Os pâgamentos deconentes de despesâs cujos valores não ultrapâssem o limite d€ que
trata o inciso II do ârt 24 da Lei 8.666, de 1993, deveÍão soÍ efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados dâ dâlâ da âF€sentaçâo dâ Nota F;scal, nos termos do aÍ S;, § :". au r,.i ,r. e oOO. d.
l99i
l1-2. Considera-se ocorrido o recebtmeúo da nola fiscal ou fâturâ no momento em que o óÍgào
contrataote atestar a execução do objeto do contrâto.
I i I A Nota Fiscâl ou FâtuÍa devená ser obrigatoriamente acompanhada dâ comprovação dâ
reguiandade fiscal, constâtaala poÍ úleio de consulta on-ljne ao SICAF oq na impossibiiidâde de
âcesso ao referido Sistemâ, mediaote cônsulta aos sítios eletrônicos oficlâis ou à documentação
mencionadano ãt 29 da Lei í"8 666, dc 1993.

1i.3 1 Constatando-se, Junto âo SICAI, â situação de inegularidade do fomecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências p.evistâs no do art. 31 dâ Instrução Normatrva n. I,
de 26 de abril de 2018.
11 4 Havenalo erro na apresentação dâ Notâ Fiscal ou dos documefitos pertmentes à contrâtâção. oll,
aiüdá, crcunstâncü que impêça a liquidação da despesa" como, por exemplo, obrrgação financera
pendentq decolrente de penalidade mposta ou úadimplênci4 o pagamento fjcârá sobrestado até que a
Cotrtrâtadâ proyidercie as meúdas saneádorâs Nesta hipôtese, o prâzo para pagârdetrto rnrcÉr_s€_á
após a comprovaçâo da regulaÍização da situação, não acarretando qualquer ônus paÍa a Contratante.
I 1 5 Será consldeÉda data do pagamento o dia eÍn que consttr como emitida a ordem baÍrqlria para
pâgamento.
116 Antes de cada pâgamento à contratâd4 será reaLzada consúta ao SICÀF para verifrcar a
mânutenção das condiçôes de hâbilitação exrgidas no editâl
1l 7. Constatando-se, junto ao SICÁF, a situaçào de irregdaridade da contrâtadq será providenciaala
sua notiflcação, por escrito, púa que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regulâflze sua situaçào ou, no
mesmo prâzo, âpreseÍrte sua defesa. O prazo podeÍá ser prorrogado uma vea por igual periodo, a
cntério da conüatante.
I I 8 Previâúente à emissâo de nota de emp€úo e a cadâ pagamento, a Administraçâo devei.á realizar
corsulta ao SICAI pea identificar possivel suspeNão temporá.ia de participação em licitaçâo, no
âmbito do órgão ou ertidadq proibição de contratâr com o podeÍ público. bem como ocorréncias
jmpeditivâs indiretas, obs€rvado o disposto no âÍt. 29, da lnsEuÇâo Normativâ n" 3, de 26 de abnl de
2018
I1.9- Nãlo havendo regularização o.r s€ndo a defesa ironsideraalâ improcealelte, a contâtante deverá
comtmicú aos órgãos responsáveis pela fiscahzaçâo da regulaidade fisca1 quarto à inadimplencia da
conkalada" bem como quânto à existênciâ de pagamento â s€Í efetuâdo, pam que sejarn acionâdos os
meios peÍinentes e trecessários para garantir o recebimelto de seus créditos
11.10. Pel'sistindo a iÍregulâÍrdade a eontratanÍe deverâ adotar as medjdas necessririas à rescisâo
contsatual nos Írutos do proc€sso administratlvo correspondentg assegurâda à contrâtada a ampla
defesa.
1 L I 1 Havendo a efetiva execuçào do objeto, os pagârnentos serão rêâlizâdos normalmente, âté que se
deciala pêla rescjsão do cont âro, caso â contratada não rcgularize sua situaçâo juÍrto âo SICÁF.

oao
trabalho continual

prefeitura de Joáo Costa
Avêniclá Jo de Janeiro, Vno. - CentÍo - 64_76!000 - João Costa - pl.

CNPJ: 01612580r'0o01-30
relefonê (89) 34t,6-0122

E-maili j..L!!ê-1Í.:rM:jr!!ç!!jr§!Cgl:El!!arr
@Ílo
jo.o.srá rr.soehi opEfeirüÍádaj€.dortá Ílpctéi.ui.d.j@oí. Glpr€fêh.r.húnr.tp.lJêiô.@rr.

p'



oao
trabalho continua!

11 11.1 Se.á rescindido o contrato em execuçâo com a contrâlâda inadimplente no SICAF.
salvo poí moilvo de economicialáalê, segurança nacional ou outro de interessJ público de alta
Íeievánciâ, devidámmte iustiflcado, eÍn qualquer (rasô, pela mâ.dm, autoÍidade dâ .ontratânte
I l.l2 Quando do pagamento, s€Íá efctuâda a retençâo tnbutária prevista na lelrslação aplicável.

11121 A Cont atâda regulernente optante pelo Simples NacioÍral, nos termos da Lci
Complef,cntar n' I23, de 2006, Írào sofierá a retenção Erbutír;a qu.snto aos impostos e contribuiçôes
abretgidos fx)r âquele regime. No entâ,rto, o pagamento ficará condiciomdo à ápresentação de
compÍovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tÍâtamento tribut&io fâvoresrdo
previsto na referidâ Lei Complementtr
1 I I I Nos casos de eventuais atrasos ale pâgam€nto, desde que a Contatâda não terúa concorrido. de
alguma forma, para tanto, frcâ convencionado que a tâxa de compe.sâção fmanceiÍa deúda pela
Contratante, enúe a data do vencimento e o efetivo adimplemmto da paÍcela, é calculada mediante a
apljcâção da seguinte fómllúa:
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EM:IxNxVP,serdo:
EM : Encargos moratorios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagaÍnento;
VP : VâloÍ da parcela a seÍ paga.

I = indice de compensação financolra = 0,0001ó438, assim âpuado:

I: (TX) r=(6/t00) I = 0,00016418 TX = Pcrcentual da taxâ anual = 69/0

365

clÁusule oÉcnm-sEcuNDÁ - DA FrscALIz.{ÇÃo
12.1. A ex€cução do presente Collllâto será fiscalizada pelo Dúetor do SetoÍ AdministÍativo
Firlarlcelro dâ CôNIÀ{TÀNTE

PARÁGR,A.FO ÚTNICO - O sen-idor retendo ârlotâni, em Íegisüo, todas as oconéÍcias
relacionadas com a execução do contrâlo, det€.minândo o que for n€cessáÍio à reguiârrzâção dâs fâltas
ou defeitos obs€Ívados

crÁusule oÉcrua-TERCEIRA DAS pENALTDADES
13.1. Comete infiação administrativa nos tennos dâ l,ei n. 10.520, de 2002, a Contaladâ que:

I 3 I 1 . inexeiruttr total ou prcialmente qualquer das obrigações assumidâs ern decorrência dâ
contsatâção;

13.1.2. €nsojar o retâralâmento da execução do obj€to;
1 3. L3. falhâÍ ou fraudâ. na execução do conhato:
I3.1.4. comportar-se de modo inidôneol
13.15 cometer Êaude fiscal;

l3-2. Pela inexecução totat ou parciâl do objeto deste conüâto, a AdmiÍristrâção pode aplicaÍ à
CONTRÁTADA as seguintes sânçô€s:

13.2.1- Advertênciâ, poÍ faltas leves, assrm entendidas aquelâs que não acaretem prelurzos
significátivos paÍa a Contrâtante;
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13.2.2 multa moraróna de 2% (dois por cetrto) pol dia de atraso m.justrÍrcado sobre o valor da
pa'c€la inadlÍnplids, até o limite de 30 (rnnta) diâs,

I3.2.3. múta compensatóna de 1fl. (dez poÍ cê[to) sobre o valor total do contÍato- no caso de
inexecução totat do obietoi

,. 1324 em caso de mexecução parcial, a multa comp@satóri4 no mesmo percentual do
subitem acim4 seÍa aplcada de fonna proporcional à obrigação madiÍnplidq

13.2 5 suspensâo de licitâr e mpedimento de cont.atâr com o órgão, entidade ou midade
âdminjsfativâ pela qual a Ádúintstraçâo Pirblicâ opera e atuâ concretamente, pelo prâzo de ate alois

11.2.6. impedimento de licitar e conrÍatâr com órgâos e entidâdes da União com o consequerte
descredenciarnento no SICÀF pelo prazo de até cjnco aros;

13.2.6 I A Sançào de impedimento de licitd e conaalaÍ prevista neste subit€m
tarEbém é aplicável em quaisquer dâs hipóteses pre\,'istas somo lnÊâçâo admrrusEâtrva no
sub[em l6.l deie Termo de Refeaencra.
13.27. declaração de inidoneidade para hcitar ou contÍata. com â Administraçâo públjc4

enquanto peÍdüarem os motivos determinantes da punição ou âté que seja promovida a reabilitsção
pemnte a própriâ autoridade quê aplicou a pmalidade, que sená concedida s€.mpre que a ContÍâtada
ressarcú a ContÍatânte pelos prejuizos câusâdos;
133 As sanÉes previstâs rlos subitens t3.2.1, 132.5, 13.2.6 e 132.? poderâo ser aplicadas à
CONTRATADÁ juntâflente com as de multa, descontando-a dos pagametrtos a seÍem efehrâdos.
13 4. Tambérn licâm sujeitas às peDÀlidâd€s do trt 87, I e IV da Lei n 8.666, de 1993, a Empresas
ou profissionâis que:

13.4.1 tenham sofrido condenação def[uúva por praticâr, por meio dolosos, liaude fiscal no
recolhieeÍto de quaisquer tribütos;

11.4 2 tenhaÍD praticâdo atos ilicitos visando â frustrar os objetivos da licitação;
l3 4 3 demol]strem não possuü idon€idade parâ conh-atar com a Ádministração em l,iÍude de

âtos ilicitos prâticados.
I3.5. A âp1icâção de quâlquer das penatidades previstas reâlizaÍ-se-á em processo âdminrsüativo que
âssegurâ.á o côntaditório e â âmplâ defesâ à Conúatad4 obseÍvârdo{e o procedimento previÍo n3
],ei n' 8 666, de 1993, e subsidiarianeÍre a Lei no 9 784, de 1999 136. As muttas devidas e/ou
prejuizos câusados à Confatarte s€Íão deduzidos dos valores a serem pagos, ou r€colhidos em favor
do mtmicípio, ou deduzidos ala garanh4 ou arndá. quaÍdo foÍ o caso, serão inscritos na Dividâ Ativa
do Mtmicbio e cobrados judicialnente

13.6.1. Caso a Contratznte detffmine, a multâ deve.á seÍ recolhidâ no pÍazo màxmo de 30
(trinta) diâs, a contar dâ data do recebimento da commicação enviâda pela autoridade competente
13.7 Caso o vâlor dâ multa não seja sufrciente para cobú os pÍejuízos causados pelâ sonduta do
licitantq o müicipio podeÍá cob.ar o valor remanescente judiciatmente, conforme aÍigo 419 do
Códlo Civi1.
1l 8. À autoridade competente, na aplicâção dss sanções, levârá em coÍsideÉção a gravidade da
conduta do inÊatot o caniter educativo da pen4 bem como o dâno causâdo à Administraçâo,
observado o pnncípio ila proporclonalidade
ll9 Se, durante o processô de aplicação de penalidade, se houver iÍdicios ds pática de iüfraçâo
adminisaativâ tipificâdâ p€la Lei tr' 12.846, de t. de agosto de 2013, como ato lesivo à adminisúação
pública nacioml ou estrangerâ, cópias do processo âdminjstrarivo necessânas à apuraçâo dâ
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responsabilidade da empresa dcveÉo ser remetidas à autoÍidade compeientc, com despacho
1'ur arnentado, pâIâ ciência e decistio sobÍe a evenhlal instaumçâo de inr;estigaqdo preliminar ou
PÍocesso Admiistrarivo de Responsâb izaçào - pAR.
13 l0 A apuração e o lulgamento das demâis iífrâções admüistsaúvas nâo consideradas como ato
lesivo à Admirusfaçào Pública nacionâl ou estrangeira nos termos da Lei n. i 2 846. de I " de agosto de
2013, segurão seu rito nomral na uddade admiflistrâtiva.
13.1 I O pÍocessamento do PÁR não intedere no seguimento regular dos processos administrativos
especiflms pãa apuÍação da ocorrência de danos e preju,os à Administraçâo púb1ica Federal
resrltântes de ato lesivo cometido por pessoâ juÍidic4 com ou sem a pârticipação de agente público.
I3 12. As penalidades serâo obrigatonamente registradas no SICAI

crÁusura oÉcrv,q-euARrA - Dos cAsos DE RESCTSÃo
14.1. O presente contrâto será Íescindido exc€pcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no
art 78 dâ Lein.o 8 666/93, sob qualquer uma das formas descritas no anEo 79 da mesma lei.

PÀRAGRÁFO LTNICO - Em caso de rescisão admiÍrisaativa decorente dâ rnexecução total
ou parcial ô conEato. â CONTRÂTADA não terá direito a especie alguma de inderizâção,
sujeitando-se as consequências coútÊtuâis € legâis, reconhecidos os direitos da Admirüsfação,
asseguÍada a âmpla defesa.
CLAUSULA DECIMA,QUINTA _ DOS RECURSOS
15.1 Dos âtos do CONTRÁTANTE decoÍrÊitês da âplicação da Lei n..8 66/93, cabein os recursos
dispostos no seu.ârt 109.
cLAUSULA DECIMÁ-SEXTA - DA puBÍ-lc.{ÇÀo
16.1. O exhato do pÍes€nt€ ContÍâto será publicâdo no Diario Oficial dos Município\ no prazo
previsto no pâriigrâfo úÍuco do art. 6l dâ Lei r . 8.666/93
cLÁusuLA DÉCMA-SÉTIMA Dos cAsôs ôMrssos
I7 I . Os casos omissos serâo decididos pela Administrâção Contrâtârtq apli.a[do-se o que dispõe a
Lei í' 8.666/93, suas alteraçôes ê demais preceitos de djreito público, e, supletivarnente, os pinCipios
da leona geral dos contratos e as dsposções de direno pnvado
CLAUSULA DECIMÁ-OITAVA - DO FORO
18 I Fica eleito o foro da ComaÍca de São João do Piaui a qual Joâo Costa é termo Judiciário, pa.ra
diriffir as questôes derivadas deste Contrato_
18.2 E por estâÍem de âcordo. depois de lido e achado conforme o presente contrâto lavÍado em t ês
vhs, assinâm as partes abaixo.

ll , Joào Cosra, /-L ,i ".,
P^ lt ,o ,1, A ü"/_tt<
" MUN, DE IOAO COSTA,"I

JosÉ NTTO DE oIJ\EIRÂ
Prefeito Mutricipâl

- Pl, 26 de sgosto de 2021.

CONTRATADÂ
roÍJdlIAs DÉôl-DfiRA (rr vÂ Fi

TES
NO\IE
CPf:

o
NOME
CPI:

prefeitura de João Costa
Avênida 'lo dê Janêiro, s/n _ - Cêntro - 64.765-000 - João Costa - pl.

CIIPJ: 016.12580/0001 -30
relefonê (89) 3486{í22

E-mail: *â..r8jt"L.iúA1r,112:_ rlaeSrêLlg!
0Ílo
i..or.rt -pr sdv.h. :r'p.€rêih,..dcjô.údá Flproíeitsr.d€jóàe6.. tlÊ.nltc..mun..tpirdêh.tuí{
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CONTRÁTANTE: MUNTCIPIO DE JOÁO COSTÀ - pI, pessoa pridica de diÍeito pribtico, Escnla no
Ministerio dâ Fue.dâ crm o CNPJ n" ol 612 58010001-10, com sede e foro na prâçâ Cenrrâl, §/n, Cenao _
CEP: 64 765i00, João Costâ - PI, neste ato reprseftâdô por seu prefeito, o S. JOSÉ NETO DE OLI\.TIRÀ
bÍâsilelro, üsado. portâdor dâ cédulâ de identidade n 746 ?84 SSP/H e insc.ito no CpF sob o,ô 259 282 tot_
10, residente e domiciliado em Joâô Cosla - ?I, Iocatiá!êl nâ sede do pâtáoo Municipal.
CONTRATADA: JONAS DE OLTWI&{ SILVÀ "Foí Fibrâ.. ernpÍesa inscrira no CNJP,,I\,ÍF sob o n
13 952.380/0001-06, côln sede iê Rodovia pI r4O Kn 01, 675 - Bâiro: Sânlâ Luia_ íê qdade dê SàoRillur1* 

ryonaio/Pl CE?: 64?70-000, Íep.esenradâ n€ste âto pot SÍ. Jonãs de OliveiÍa Sihyt, pna.toÍ da
.z.lula de ide"lidade n' 2.306.291- stP.pl, inscn.o no a,pF sob o n" 000.8i3.223-Bt, doravante denominaatÂ
simplesmen!ê CONTRÂTADA

trabalho continua!

VAIOR; R§: 223 6l l.o0 (duzêntos e ünte e rrês mil seiscentôs e onze reâis)
vrGaNCIAr F,re conÍâro_ \ reo.a'â â púí[ de §ua assúatura_ Dor

tr DOTAçAO OR( AUENTARIA: It-SOURO
um peíiodo de t2 (doze) meses

REC' TRSOS MUMCIPAL, com supo.te oÍç.âme.ráÍio nâ

OBJETO: O presáte conrrâto reín poÍ objdiro Presrâçâo dos Serúços Técnrcos para a nrânureÍrÉo pÍeventi,r'â
ê coret'vâ e In$alaçÀo de Poço6 Tubulâr* do mutucip'o de Joio Cosr,H, coíforme especificações corstanres
do Temo de Rderàciâ, pâÍte intes-aíte do Edilat do pÍegào pÍ€seícrât No 0o8/202r e iropoo[a q@ passm a
integrar o pÍ€s€ntê trmo

@Ílo
prefeitura de João Costa

Avênida 10 dê Janeiro, s,/no. - Centro - 64_765-0fi) - João Costa - pt
CNPJ: 0161259or'0o01J0
Têtêfone (a9) 348ô.0122

E-mail llglÊrirÍ)Ílr:llsE3[EnjrÉCgiiai i,r-,]

Ti\ID. ORÇ. !'iAT. DESPESA f.R., c._{.

02 17 ô0 - SARH
17-544.0410.2051 - Níanure4âo dê poços,

CnâfaÍiz€s e CâixÀs D' Aguâ

3.3.90.39 00 - Outros
Sêl'/ de TeÍcêiros 1.001 00 t00

iô.8.'rà.!i.sd.br 'jjpretrrúdÉiôrô.Bt! freEtÊku,Jd.jo.ecrá Clpr.ri,tu.ámunr.rp.rdrJo.Géí.

IXTRATO DO CONTRATO ADMINISTNATWO N" 056Y2021 - PMJC
Proc€sso Administrativo À1" 04912021- PMTC
P.egâo PÍes€nciâl No 0oE/2021

PROJ. -{TIVIDADf,



..cÉ&+-
.o tll % Ano XX. Têreslna {Pl) - Têrçâ+eira 31 de Agos-to dê 202, . EdiÉo ECCCXCVI í65

,. __
--*Gr**§

^4 
r o P§m turêip.r c. ÍutuD

e§dr'..óà q'dd' n. !..Ér.ç.o Ê.dúd . Eâdd, dn o oàFdE ó. *É
!Éàql]'.db&16,D,'dr*

^da.R€qEe-óÉp6içemc.eíb6s§ôorildE

lfu dô PÉcb nni.aí d. J.d (ã). 27 .Éoe ô 2021

.@^^e@.úG'4w..8:l§!á
Jmô6. ã

,,_-(hk§
Á42Ê.osi.r |t,úcF|d.Ífu-.oryEôgD.bíffi.

'mPdlh.(b0É6Y!*ôhl.gi.dodoruÉre'áqd-.d.lBI
. ,turf- Én o rtui.eb c.

i.epfid6afil*!6i!ôÊoEj@

d*furqidd'à8.á...d.qgrÊo€àdÉltdebd.ú:.
Ít . rÉür. e.& & rcÍüd3 ffi ps.. !.ú..ç... o iffi

v - húrç5 ô bHdô rc r.s {..5.rr ô rtu ê E r..ú.

't.,hEeÍÚ,rcôgmrüícd€oBiÉ*ÉdúmPÔ'§srDfu

ArSUtaÍC Rátíeêo 6 €té..!ão d. cdrBio.
OAIA 30 ê ãs6b & 2021.

Raiifi@ a dirlÉo lé@i.. d. Cqúsào P*E HIB ê UdqÉ6 e detêni@ a
@t!@o & @píB ,GY xrfr ffiF iEl toÀaE8 ll(ãí3I^! VtDiOS É
Ge^túlôl} clu tl! 114í$rfotár, m Eh. toàt .,i6 Â, 11.329,30 {qE ,Íl
ularb6 . $m§ tu É.j! ê oilentâ 6tB), pâE ã pr€.laç& &u cliart§

PROCEDfl€NÍO DE DIIIPEN§A |lo O29I2O2í.

OBJEÍO| CoI{IRATASÃO DE EXPnESÁ PÂRÁ AAUEIçÁO OE TAVATORK,S
E aAlrcaD^s Élr x^RroRE pan o rutíchD D€ JAiÉs - pt.

i=*r.r=,

avtso oE co|lÍilrÀÇÃo oE lrcfiacÃo
P..sà6 P6.ú.1 n'. 02?t102í

o rtuni4oio d. J.i.ó. iPr) lôm púàrit ê i.6tu 6 pdi(ip.nês do PrlêàP@iôl tP 92112t21 q8 §n l)qrc oÔiero: C*&ataÉo dê €nEÉsà pe
íor.«irenro dê tutêrÉl €spqliw pd. ô rtunielro dê Jaii6 Pt. .|{ da.á
éntnulrLd. e €i..8 di. oi d. a.a.6o rr. 20ã, âa Ilô hôÉ. MãiÉ.
i,ÉíEçõês p.de.ôo s.dq!tidâ. ir{.ro e Pr.{.oio. rc eid.Éç. âcimá .iEdo,
m di:B út is .rê 3eSunda à erü, de oAhmÍnir 6 I Zroolnin.

ü:o!rBl52FafaroorF

t_-(ffi

z=1 ,r.z=;z-

aEsnxÀt r(r,l,DcJxc(ó

,irçr lreE o BorGE! urL 38 - ce .1g!0

EXÍRÁÍO DE COII'RÁTO

í_-(hffi -**..IPlo:toLosEt

otsPENsA oE LtcÍÂÇÁo |.l" ozsn@1.
FwBar'ênarào l€oât An. 22r, rl, ê Lêi nc 8.6ô6,€3 ê t€i .f 14.6t?020.
o€JEro cot{rRATÀÇro oE a.tpF€sA paFA ao,Jrsiçlo D€ rÀvÀToRros E
BANctDÁIi Ell úR oFE pÁFA o MtrMclpto DE JArcds - pl
CONTR TÂNIE| ilüiÍdo & JâiÍ6 - Pl.
cot{'IRAÍÂDq xiEYÁlítE uotEtRÁ REiS aoÁnEs 6R§tÂL vfirRos E
CnIMÍCI
oNPJ N. 12.353 S87/qt01{7
vÁLoRÊs: Rt 11.329,80 (dE mÍ t@ntos e filê ,M êáh ê o{enb .álrE}.
FOI{TF DF RFCIIRSO§ Gffd do ÀlúUíirIPr]UErr§rO]l,B
DAIÂ OÂ ASSTIiAÍURÁ m CONIR ÍO: 3) & âgooto th At2l.
PÂ^zo oÊ vrcÉNcra 3í dê Ír@mbro do 2021.

rl)!Bar!É É!ffiÉ5ÁotÚ^- áF3i-*r4&rrüe r,dE
r1l.@r.4 @4.er Àq (6! rd h
4*É3Àrfu,qísó rúoEde Ábba.Gô.rd*À.@&i@

lÔ,qikl&úkabÚPlHLHr46Eel,.eÉ!

É&F'k}fuk'@&e

àEío&kú6reÉrúr.+olÊtu
.ffi .h.Éo.rstuhed.do&bldlqliE-dodê@
ôfu&r.É.ÉiE*ÀeeàBbllÉqFd@'.àqqgF!|

rnlte*dsudrÉô

,l*lel-rhlr.oe}@

Diário Oficial dos Munieípios
A prova documental dos atos municipais

iJ$!É'

J:'ó6 {Pl} 30 d. às.6ro d. 2021


