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Pelo p.eserle insftumento paÍticul& de cont ato, de um lado o MUNICIPIO DE JOÂO COSTA _
Pl, pessoa juridiÕa de diÍeito público. inscrita no Ministério ds [â7endâ com o CNPJ a.
01.612.580/0001-30, §oú s€de e foro na PÍaça CentÍal, Jí, CerÍo - CEpt 64.765-000, Joào Costâ -
PI. neste ato representado por s€u Prefeito, o Sr. JoSÉ NF.To DE ol.lVElRÀ brasileiro. casado.
poíador da cédula de idcntidade tro 746.78,Í - SSP/PI e i[scrito no CpF sob o no 259.282.103-10
resideotc e domiciliado em Joào Cost0 - Pt, Ioçâliável na sede do paliicio Municipal e â onprssa
ÂNTÔNIO FRÂNCISCO FDRRXIRA OLMIRA - MD .prnificrdon SÉo Frrncisco", empresa
inscriÍa no CNJP/MF sob o no 17.33E.090/000 t -28, com sede na Rua projetada 02, 201 Cenüo ,
CEP: 64.765-000. Í'a cidâdo de Joâo Costâ,?PI, representada neste ato por seu sócio administrador o Sr.
AltôÍio FÍâncisco FcrÍcÍa Olilei.a- doralant€ dcnootinâda siüpleslnente CONTRÁ'I ADÂ nos
termos da Lei CompleElenrar N" 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei N" lO S20. de 17 de julho de
2002. do Docroto N'6.204, dc 05 de sctcrnbro de 2007, do De.Íeto Nô 3.555, de 0g de aSosto de
2000, do Deqêlo N" 3.693, de 20 de dezcmb(o dc 2000. 0plicândo-se subsidiúiârnenr. â Lci No 8.ó66_
de 2l d€ iu{ho de 1993, têm entrc si ajustado o pÍesente coorato- confome esp€cificnçôes do pÍ âo
PÍescnciâ] N" 0ll/2021, os pnnclpios ds teoÍi{ BcÍsl dos oonúâtos c disposisôcs de dreito privâdo.
beÍD como mediânte as seguintes clá,usulas e coÍdiçõesi
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CONTRATO ADM-INISTRATIVO I{" 06O202 I - PMJC
Processo Adminishativo N. 063/202 I - PMJC
Pregào PÍcsencial N" 0 I I /202 I

qflo

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
L l- O preseote co .ato tem poÍ objetivo o fonrecimento de Gêneros Aliúentícios para composiçiio de
1000 (um mil) Cestas BrisicaE paa doaçâo às famílias ateúdidâs p€los programas Socjair através da
SecÍctaÍia Itlunicipal de Ação c D€setrvolviÍrenlo Social do municipio de Joào Costa/pl. confoÍme
especificações conslaltes do Tenno de Referência, paÍe integrante do Editál do pregâo prosêncial N"
0l 1,ê021 e Propoíâ, quc passan â integÍar o pÍEsente tefllro.

t r-Át.srr.e, sncunoA - DA t.tcrr^ÇÀo
2 l. O fomecimonio dos itens,.oÍs coorrstado, foi objeto dc licitaÉo, de açoÍdo com o disposto no
Cryis o ll da Lêi n.o 8.666193, iob a nrcdalirlade Pregào.

CLÁUSULÀ TERCEIRA DA VÍNCULAÇÀo
3.1. O CONTRÁTÀNTE e a CONTRÁTADA vinculet-s€ plenamente ao pÍesente conraro, ao
PÍegão Pres€ncial N' 011/2021. bern como à proposta firmadâ pela CONTRATADA. Esses
docume os coDstám do Plocesso Licirstório prcgâo preseucial tro OI l/2021 e são paÍtes integÍantes e
cotuplemenlsres dsste ConEãto. iúd€p€trdentemente de EanscÍição.

cLÁLIsl rLA euÁRt.{ DAS oBRtcAÇôES Do coNTRATANTE
4.1 Sào obrigações da ContÍâtante:

4.l.l. €núa. à conÍrdad4 junto com a autorizaçjo do foÍneciEeúo. a aÍte dos ulifonbcs com
âs infoDnaçôes necesúÍias à confecção dclês.

4.1.2. rgc€beÍ o objcto no prazo e condiçôes estâbelecidas no Edital e seüs atrexos;
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4.1.3. veriíicâr minuciosamentq no pmzo fixado, a conformidade dos bfis rec€bidos
provimrianente com as especificsçôes coníántes do Editâl e da pÍoposf4 para fins de a.eitação e
recebimento definitivo:

.- 4.1.4. comunicar à Confafad4 por escrilo, sobre impcrteições. falhas ou iícgulaidâdes
verificadas no objeto fomecido, pd.a qu€ seja substituido, reparúo ou mrrigido;

4.1.5. acompaúar e fiscalizar o cumpÍimento dâs obrigaçôes ãa ContiaadÀ através dc
comissâo/seÍvidm esp€ciaülente designado:

4.1.6. efetuaÍ o pagaÍneoto à Conbatada Ío valor corresporrdente ao íom.cimenfo do objeto.
oo prazo e forma estâbelecidos ío Edital e s€us anexos;

4.2. A Adminishação nâo responderá por quaisquer compromissos assurnidos pela CoDtraladâ conl
teÍceiros. âinds que vinculados à execução do presente Temrc dc CotrtÍato. bem corno por qualquer
dano caussdo a tercciros €:m decorÍêtrcia de alo dâ Contrstrad4 de seus eopregdot preposros ou
$bordisâdos-

CLÀUST,ILA QUINTA - T'ÁS OBRIGÂÇÔES DA CONTRATADA
5.1. A Conúatadâ deve cuÍnpú todâs âs obrigâçôes coÍlstantes no Edib! seüs aiexos e suâ propostâ.
assumindo como exclusivamente seus os Íiscos e as des?esas decoÍÍeÍtes dâ boa e perfeita ex€cução
do objeto e, ainda:

, 5.1.1. êfetüar a entrega do objeto em perfeitâs sondições, confoÍüe especificâçôos prazo e
Iocâl mDstântes no Termo de RefeÍência e seus ímexos acornpâlhado da Íespectiva Íotâ ãscal. na
qual constarâo as indicaçôes refeecutes a: marc4 fabricaute, modelo, procedência e prâzo de garmtia
ou validade;

5.1.2. responsabilizsr-se pelos vicios e darros decorÍentes do objeto. de ac.Ído com os artigos
12. 13 e l7 â 27. do Codigo de Defesâ do Coísumidor (tri n" 8.078. de l99O):

5.1.3. substitut. reparar ou corrigir. às suas expqrsas" no prazo fixado neíe Termo de
ReferenciÀ o objeto coln avaÍias ou defeitos;

5.1.4. c.municar à Contratantq no prszo úúximo de 24 (vinte e quatro) horas quc a[tecede a
dara da cntÍegÀ os motivos que impossibilitem o curnprimento do prazo preüsto. c_om â deüda
compror.açâo;

5.1.5. manteÍ. durante toda a execuçào do contlato, em compaibilidadc com as obrigações
assunidas, todas as condiçôes de habilitaçâo e $ralifrcação exigidas na licilação;

5.1.ó. Ma[teÍ o endrÍ€çor número dc telefone e eodeÍeço de e-mail Í]efmúrentemenÍe
atüàli...losi

5.1.7. Não pod€rá alegar, ern hiÉtese âlguma, comojustificativa ou defes4 descoúecimento.
incompreensâo, driüdas ou esqueçimento das cláusulas e cotdições, de cotrtrâto, do termo de
referência das esperifica{ies tecnicas, bcrn mmo de tudo o que esiver cotrtido nÀs nonnâs
pertinente§. À existêtrcia e a duaçâo da fiscalização em nada diminuirâo a resÍ,onsâbilidade únic4
iütegral e cxclusiva da Co râfada no que conceme aos ssn.íços c suâs implicâções póximas ou
remotas, scmpre de conformidsde com o coÍEato, o Código Civil e demais tas ou regulamettos
vigentes e pertinetrtes, uo Municipio, Esado e !a Udâo.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGÀ E DO RECEBIMENTO
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6. I . O pÍâzo de entÍega dos b€fls é de afé 08 (oito) dias corridos. mntâdos do recebim€Íto da ordem de
$rt',iço, eÍE rernessâ paÍc€lada, conforme a n€c€ssidade das seçráârias.
6-2. Os bens se.ão rccebidos pÍovisoíamente Ío prazo de o5(cinco) dias úteis, peto(a) responnável
pelo acompanhamento e fiscalização da conkdrçâo, par efeito de posterioÍ leriftcaçào de sua
conformidade corn as especificações coÍstântes nese Teúlo d€ Refcrência e na proposra
6.3. Os beDs podcrão seÍ rcjcilados, no todo ou elrl parte. quaBdo em dcsacordo mm &s espl}cificações
constanles treste 'l eÍmo de Roferência e oa pÍopostq deverdo ser substituidos no prazo de até 08 (oito)
dias úteis, a contaÍ da notificaçâo dá Contr.lrda is suas cusas, son prejuizo da aplicâção da§
penalidades.
6.4. Os bens sereo recebidos definitivamente tro pÍâzo de l0 (d€z) diss corridos. contados do
Íecebiúento proviúrio, após â veriffcsçâo da quatidade c quantidsdE do matcriôl e consequenle
aceitação mediante termo circunstaaciado.

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem ânteÍior nâo ser procedida dentro
do prazo flxâdo, ÍeBrtã-se-á como realizad.a, consumardo-s€ o rec€biftento definitivo no dia do
esgotSÍncnto do pÍaz o.
6.5. O Íecebimefllo proüúrio ou definitivo do objeto nâo exclü a responsâbilidâde da Contriúada
pelos prejüzos resulraÍtcs da itrcorÍda execuçâo do contrato.
6.6. O recebimsnlo dos matcriais coÍstaotes deste Termo de RefeÉncia ocoÍrerá na Sedc da Seoefaria
requisitante, das 7h:3Gnin às l3h:3ÍJmin, cm dias de €xpedienle nâ ftpartiçâo. nos eddeÍeços
informarlo na ordan de seniço.

clÁusur.A SETTMA DA ucÊNct^
?.1. Este coüEato ügora(í n panir de $ra assimtur4 por um período de l2 (dozc) mesõs.

CLÁUSULA oITAVA DA FoNTE DE RECURsos E DoTAÇÀo oRÇAMENTARIÀ
8.1. As despesas com a exeqlçâo do pÍesente Contralo coÍreÍão à contâ dos reculsos do Orçamento
Geral do Münicipio de Joào Costâ de 2021. consigrado na LON202I. âtravcs do TESOURO
MllNlC I PAIIFMAS/Recursos Vinculados do cotll te rubrica:

L\ID ORÇ PROJ Â'I'IVIDADT r,i4r lEqPEsA ÍR.C,A

02.8 m- FMÁs 
| 

0E244'0168 ?06ó0' s6viç' social de
3..].90 32.0O MaleÍial,

Bem ou Sewiço psrs

L
I ll r 04.400

Distribu Gratuila

cúusulÀ NoNA Do vAt-oR
9.1. O CONTRATANTE pâgaá à CONTRATADA o valoÍ estimado dê Rg: t20.900,00 (cenúo e
vinte mil e noveceEÍos reâis), mnforÍne os preços unitáÍios coestant€s da pÍopostâ:

CLÁUSULA DECIMA Do EQúLIBRIo ECoNÔ[4ICo.FINANCEIRo
10.1. Os preços são flxos e iÍeâjustáveis durante a vigência do cont alo.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA Do PAGAMENTo
ll,l- O pagamenro será reâlizádo no prâzo má\imo de até 30 (trinta) diai mnÍados a paÍiÍ do
rec€birnento da Nota Fiscal ou Fatur4 atmvés de ordem banciíria púa crédito em banco. agéncia e
conta corÍente indicâdos pelo çontídado.

í
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I LLl. Os pagânÊntos deconeútes dedespesas cujos valores,ão ultrapassem o lifiits de que
tÍata o incisô Il do nt. 24 da Lei 8.666, de 1993. deveiâo seÍ efetuados no prazo de aré 5 (cinco) dias
úteis. cotrtados da dda dâ apresentâçâo da No{.a Fiscal, nos termos do Et. 5;, g :", da L"i n. g.666. d"
1993.
11.2. Considera-s€ ocoÍrido o Íecebimento da nota fiscál ou fatura ro momeÍrto em que o óryão
conlTatante atestar a execuçâo do obje& do co ralo.
11.3. A Nota Fiscal ou FatuÍâ devená ser obrigáorimrenle acoopantáda da comprovaçâo dâ
.egularidade fiscâ|, cons,rôlada poÍ meio de consulra online âo SICÀF or1 na imposiibitidade de
âcçsso ao rcferido sistema- mediânte colsultâ aos sítios ereEônicos oÍiciais ou à doc'rneltaçào
mensiorada no aÍt.29 dâ Leino 8.666, de 1993.

ll.3.l. Con$arando-se, junto ao SICAF, a situâçâo de inegularidade do fomecedor
cootratsdo, de\'erão ser tomadàs as providências preústas no do dt 3l datnstruçâo NonBstivs ío 3.
de 26 de abril dc 2018.
i_1.4. Havendo erro na apÍesentâçâo dâ Nota Fiscal ou dos dooumentos pertille tes à coltralaçào ou,
aindÀ circunstância quc rmp€ça a tiqúdaç.Ao dâ dcspesê como, por ciernplo, obdgarâo financeira
pendentq deaoÍÍefie dc penalidâde impostâ ou inadirnplênci4 o pagamento ficarâ sobiitado até que a
Contralada pÍoiide[cre as medidas saneadoms. Nesta hiÉtese, o pÍazo pâra pâgaoteÍto iniciar_se-á
flpós a comprovaçâo da regulãizaçâo da situação, Ítâo acaÍetaldo qualquer ônus p=ara a Oomrataate.
| 1.5. Será considerâda data do pagaftêoto o dia enr que constar como emitidâ a oÍdem baÍrqária paÍa
pagameÍto.
11.6. Àntes de câdâ pagametrto a contratad4 soÉ.ealizada consulta ao SICAF paIa lerifica, a
mânutmçâo dâs condiçôes de habilitaçâo e"..igidas no edital.
I1.7. Constatando-se, juDro ao SICÁF. a situaçâo de úr§gularidade da contrarad4 será proüdenciada
sua notiâcaçàq por escrito, para que. no pram de 5 (cinco) dias fteis, rcgulârize sua situâção ou no
ftesmo p&tzo. apÍesente sua defesa O prazo podeni s€r prorÍogado uma vez, por igual periodo. a
crilfio dâ contÍatânte.
I1.8. Previamente à ernissâo de nota de empenho e â cada pagametto, â Admidstraçâo deverá ÍealizaÍ
pls}ha ao SICAF pea idetrtificâ. possív€l susp€nsão tempoÍtuiâ de paÍicipagão ern licitâção. no
âmbito do óryão ou eotidade- proibição de cootÍatár com o pods Fúblim, bsn como ocoÍ.crclas
irnpeditivas indiretas, observado o disposto no an. 29, da InsEuçâo NoÍmativa n" 3- dc 26 de abril de
2018.
I1.9. Não havêndo regularizar;âo ou sendo a dsfesâ considcrâdâ improcedente. a conEatante dercrá
comunicáI aos óÍgâos respotsiveis pela fiscstiação da Í ülaÍidrde fisc{l quatto à inadimplenciâ da
conFatada betrr como quatrto à existfucia de paganento a scr efetuâdo, pars que sejârn acionados os
meios pertinentes e necessários pam garantir o rccebimento de seus créditós.
I I.l0- P.Ísistindo a irregularidade, a contatante de\erá adora as medidas necessiirias à rescisâo
conlrattral tros aàtos do pÍoc€sso adminisúativo correspondmte, assegurada à contratada a ünpla
defesa-
I l.l l. Hâvendo a efáiva execução do objeto, os pagameDtos serão Íealizados nolmalftente, até que se
decida pela rescisâo do conü_ato, caso a conlraoda nâo regulaÍi"e sua sitüâçâo junto ao SICAF.

1l.l l.l. Será Íescúdido o coútrato em execuçâo com a conlratadâ inadimplente no SICAr,
salvo- por motivo de ecônomicidade. segurança nacioral ou oütro de intcressc púbtic! de alta
Íelevância. delidameÍte.iusÍificado, eú quâlqucr câso, pela máximâ autoÍidade da conàrante.
I L 12. Quando do pâgaÍncnto, seIii efêtuada :r retcíçitro tributfuia pÍe\.ista na legislação aplicável.
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ll.l2 l. A Contratada Íegulamrente opta.fiê pelo Simples Nacional, nos tennos da Lei
Compleúentar n" 123, de 2006, nâo sofrsiá a reteÍçilo tÍibutária quanto aos impostos e contribuiçõ€s
abrangidos por aquele regime. No enlatrro, o pagamento ficârá oondicioDado à apÍesentâçào de
c.mprovàçâo, por rneio de docummto ofrcial, de que faz jus ao tratariento ributário falorecido
prcvisto na refcida Lci Compl€íaentar.
ll.l3. Nos casos d€ eventuâis aBasos de pagmmlo, desde que a ConFdada não tenha concorrido. de
alguma form4 para taÍo, fica çonvencionado que a tâxa de compensaçAo ímanceüa devida pela
ContrataÍe, eúse a datâ do vencimento e o efetivo âdimplcÍnento da pacelÀ é calculada mediante a
rylicação da sêgünte fórml a:

EM=IxNiVP,sendo:
EM = Encargos montóÍiosi
N = Número de dias enEo a dÍa pÍevisâ para o pagaÍrento c a ô efetivo pagaú€nto
VP -- valor ds pãcela a scr paga.

I = Indice de colnpersrção financêiÍa = 0,00016438, assim apu.Íado:

Prefeitura de

r - (Tx) t:{6/100) ! = 0,00016438

365
TX = Percenrual da ta\a anual = 69i)

cr-Áusule oÉcwn-SECLINDA - DA FtscALIzAÇÀo
12.1. A execução do presente ContÍato s€rá fiscatizada pelo Diretot do SetoÍ AdmiÍisEativo
Finatreiro dâ CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - O sêÍvidor referido ânotmí e'n registÍo, todas as ocorÍências
Íelaciotadas coa a cxecuç:io do oontr.ato, detenuiDândo o que for nec€s§,fio à regúarizâçào das faltas
ou defeitos observados.

CLAUSULA DECIMA-TERCEiRA, DAS PENALTDADES
l3.l. Comete inftaçâo admiÍistâtiva tros termos da ki nó 10.520, de 2002, a Contratada que:

l3.l.l- inexecutâr tolsl ou parcialmentc qualquer das obÍigações assumidâs em decoriencia da
c-oíiataÉo;

13.1.2. ensejâÍ o retardünento da exeirugão do objeto;
13. I .3. fahar ou ftaldrÍ aâ execução do cont do;
13.1.4. crrnpoÍtar-se de modo inidôneo;
13.1.5. cometeÍ ftâlde fscsl:

13.2. Pela inexecuçâo total ou pacial do objeto deste c.ntrato, a AdÍniíist açào pode aplicar à
COt iTRAT.ADA as scguinles sançõ€s:

13.2.1. Adven€íciê- por faltas leveE âssim €ntendidas aquolas qüe úão acarretern prcjuizos
sie.nificâÍivos pâra a Co[t'atânte;

13.2.2. multa mordtória de 2olo (dois poÍ cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
pâÍcela tuadimplida, até o limite de 30 (triÍa) dias:

13.2.3. mút'a compensalóía de l07o (dez por corto) sotre o valor totat do conEato, io caso de
iDexecução lotâl do otljeto;

QÍlo
Avenidâ 1'dê Jenêiro s/ôo
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13.2.4. em caso de inexecu$o p cial, â multa cômpef,sâtôÍiÀ no mesmo percentual do

subitem acim4 seÍá aplicada de foÍma propoÍcional à obrigação inadimplida;
13.2.5. suspensâo de licitar e impedimento de contratar coú o ó.gâo, entidade ou nidade

adoinistrativa pela qual a AdmidstÍação hrblicâ opera e atüzr coDcretamente. pelo prazo de até dois
anos:

13.2.6. impedimento de licitar e contÍalfi com órgãos e entidades dâ Uíiâo com o consequente
descÍedeÍci@ento no SICAF pelo pÍazo de até cinco ânos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimenro de licitar e contÍatar pre\-isÍa nesre $rbitêm
taúbém é apliúvel em quaisquer das hipótêses previstas como inftaçâo administrativa no
subitem l6.l deíe Termo de RefeÍência.
13.2.7. declaração de inidoneidade paÍa licitaÍ ou cont atar com a AdministÍâção Públicâ-

enquanto pêÍdüraêm os motivos deterÍlinantes da puniçâo olt até qúe s€ja proúovida â reabililação
p€raúte a pÍópria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre quc a CoútÍâtadâ
r€ssârcÍ a ContÍatante pelos prcjuízos caüsados;
13.3. As saações preüstas tros subitens 13.2.t, 13.2.5. 13.2.6 e 13.2.7 poderão s€Í aplicadas à
CONTRATADA juntâmente crm as de multa descoítôndo-a dos pagamentos a serem efetuados_
13.4. Tambem ficâÍ sujeitas às penalidâdes do at. 87, Ill e [v a Lei n" 8.666, de 1993. Às eÍnpÍesas
ou profissionais que:

13.4.1. leúarn sôÊido coÍ|detlrção deítritiva por prdicar, por meio dolosos, Êaude Escal no
rcc{lhimento de quaisquer tributos;

13.4.2- tenham pÍaticado atos ilicitos visando a lÍustráÍ os objetivos da licitação;
13 4.3. deÍnoosE€Ín rão Inssuir idoneidáde parâ contÍalâr com â Àdministraçâo em !.irtude do

atos ilicitos praticados.
13.5. A aplicâção de qualqüí das p€natidades prel,istâs re{lizar-se-á em processo admini$Íatilo que
ass uraná o cont âditório e â arnpla defesa à ConrÍâtada observando-se o pÍoc€dimento pÍelisto na
Lei n'8-6óó, de 1993. e subsidiariamente a Lei nô 9.78,1, de 1999. 13.6. As multas devidas e/ou
prejuizos causados à Conúatante seÍão deduzidos dos wloÍes a serem pagos, ou recollúdos an favor
do mmicipio, ou dciuzidos da gsântia. o$ aitd4 quaDdo for o csso, serZÍo inscntos na Divida Ativa
do Município e cobmdos judiciâlmente.

13.6.1. Caso â Cont atante deteÍmine. a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(tÍiDta) dias, a conlâr dâ dâtâ do recebimmto da comünicação enúada pela aulorid.ade competente.
13.7. Caso o vâloÍ d.â mnlta não seja suficiente púa cokt os pÍejuizos causados pcla condulâ do
licit nte, o município poderá cobraÍ o valoÍ reaaíescents judicialinent€, mnforme anigo 4t9 do
Codigo Civil.
I3.8. A autoridade compelente, na âplicaÉo das sanções, lova(á em consideíação â Favidade dâ
conduta do infÍator, o câÍáter educativo da pena" bem como o dano causado à Âdminisúação.
obsenâdo o pnncipio da progrrcionahdade.
13.9. Se duj'ànte o processo de qrlicâçào de p€úalidade se houver údicios de práticâ de infíâçâo
admiústrativa tipiícada pela Lei n' 12.846, de l" de âgosto de 2013, como ato lesivo à admhistração
públicâ nacionâl ou estrangeir4 ópias do proc.sso admiÂistrsaivo necessirias à apuraçâo da
responsabilidade da empresa deverão seÍ remetidâs à autoridade competente. coln despacho
firndarnentado, para ciêúcia e decigo sobrc a eventual itrstauração de investigaçâo preliminar ou
PÍocesso Administrativo de Respoosâbilização - PAR.
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13.10. Â apuração e o julgarnsnto das dettrais infrâções âdministrativâs nào consideradas como ato
lesivo à Âdmitristração Pública nacionnl ou eshangeira nos termos da Lei no 12.846. de to de agosto de
2013, seguiÍâo seu rito nonnal na unidade admi su-ativa-
l3.l l. O pÍocessdnento do PAR não iuterferc no següioento r€gular dos pÍoc€ssos adminisúativos
especificos parâ apuraçâo da ocorÍência de danos e pÍejutos à Administração Riblica Federal
resultaÍtes de do lesilo cooetido por pessoa juÍidic4 com oü s€rn a participação de agente públic!.
l3 1.2. As penalidadcs scr.no obrigaronene te re8istÍadas no SI(:AF
CLAUST:LA D|CníA-QUARTA . DOS ( ASOS DE RESCTSÀO
14.1. O prÊs€nte conbaro será rescirdido excepcioaalmente por quaisquo dos motivos dispostos ío
âÍt. 78 da Lein.o 8.666/91. «)b qualquer udla das fonnas dêsôritas no aÍigo 79 da mesrna lei.

PARAGRAFO UMCO Em câso de &scisâo a&linisúativa deroÍrente da inexecuçâo lotal
ou pacial do coDfato, a CONTRÁTADA não rerá direito a espÉlie algurna de hdàizaçao,
sujeitando-se à corsequôncias çoDlÍatuais e legais, reconhecidos os dircitos da AdÍDinistÍação,
assegurada a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA{UINTA - DOS RECTJRSOS
l5.l- Dos atos do CONTI{ATÀNTE decorrentes da aplicaçâo dâ Lri n.o 8.666193, cabeÍn os recuÍsos
dispostos no seu.aÍl. 109.
cLALrsr rLA DEctMA-sF:xrA - DA puBLlcAçÀo
16.l O extrato do presente CootÍato seÍá publicado no Diário Oficial dos Muricipios, no prazo
preristo tro paráFafo único do arr. 6l da Lei n-" E.666/93.
CLÀUSULA DECIMA.SETIMA _ DOS CASOS OMISSoS
17- L Os casos omissos serão decididos pela AdrüiDistração Conb.Àttute. aplicaÍdo-se o que dispõe á
Lci n" 8.666/93. suas alteÍaçôes e d@ais preceitos de direito públic., q süplúivarnente, os Fúcipios
da teoria geral dos conEâtos e as disposições de direito privâdo.
CLAUSULA DECIMA-OITAVÀ . DO FORO
lE.l. Fica et€ito o foro da Come!â de São Joâo do Piari a qual Joâo Costa é teÍÍno Jüdicirifio, para
dirimir as questô€s de vadas deste Contrato-
18.2. E por estareo de acordo, depois de lido e achado couforme o presente coÍfâto lÀÍado em três
vias, assiíarD as paÍes abaixo.

Vr,.,./ MUtl

Joào Cosa - PI, 03 dc s€teúbÍo de 2021.

./,

"dÁ/"* k*or«{*?,n{#«ní OLIYEIRA

ci _ cPFr o6t ilí. ,) h_._L_ _
NOME
CPT:

JOSE NETÔ DE OLIVEIRA
Prefeilo Municipal
CONTRATANTE

- ME "Pâíificrdora Sáo Frâncisco"
CONTRATADA

NoMr: Nrrr. p-,§r \L\ V Á.!'

qEo
Prefeitura de Joáo Costa

Avenida 1o de Jâneiro, s/no- - Centro - 64.76tu00 - João Cosiê - pt.
CNPJr 0161 2580/otlo, -3o
Telefone (89) 3486-01 22
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EXTRÂTO I'O CONTRATO ADMIMSTRATIVO N" O6O/iO2I - PMJC
PÍocesso Àdmioistrativo N' 061/2021- pMrC
Pregeo Pres€ncial N" 0l I/2021

CONTRATÂNTf,: MtlNlCIptO Ur lOÃO @Ste - rr. pessoâ juridica dê diÍe;ro público, inscritâ no
Miniíério da Fazenda com o CNPJ n" 0t ót2 580/OOOI-.]0, com sede'e foro na praça CenrÍâ|. ín, Cenrro _
CEP: 64 765-000. Joâo CoÍa - pl, n€$e aro Íepres€ntâdo por sal pÍ€feito, o Sr IOSÉ NarO ot ot_I!.rru
bÍâsileiÍo, câsâdo, poÍtadoÍ da c€dula de id€nridad€ n 746 784 - SSp/pI e iücriro no CpF sob o n.259 28:.10;l0 Íeside ee domj€iliâd! em JoÀo(bs1a - pl. locatrável os sede do palacio líunrcipat.
CONTRÁTADA: ANTON1O FRÁNCTSCO FERRETRA OLWEIRT{ - Àtf "pr;iíicrdorr Sio Frrdcisco..
eÍpÍesâ inscÍitâ no CNJP/iI|F sob o tr 17.t18.090/O0Ot-28, com s€de nâ Rlls pÍo.ietadâ 02, Z0l _ CeúÍo _
cEPr 64 765-000, nâ cidade de João costa,/pr. repÍesentada aeste âto por seu sócio aáministrador o sr. Antônio
FÍancisco FerreiÍa Oliveira, domvante denominaala simplesmenre CON'|-RÀTADA
OBJETO: O pÍesente corÍrúo tem poÍ objetivo o foÍÍr€cimenio de CrcfÉros Álimenlrcios pa.a composição de
1000 (um mil) cestas Bâsicas, para doaçÀo âs famirias arêndidas p€ros progrâmas socrais, airavés irâ secÍetâria
Municipal de Açào e Desenrolvim€nto Social do municipio de Joâo Cosra,fl. conforme especiÍicâçõe§
§oÍstântes do TeÍmo de Ref€érciâ, pane integranre do Editâl do pregão pÍes€f,ciat N" O t t /202 I 

" 
Loposrr--qu"

pâssam a iÍteSrar o pres€ntê teÍmo
VALOR; R$ 120 400,00 (cenro e viÍÍe mite noveceítos Íeâis)
VÍGENCIÁ: Ese codraro vi8oraÍá a pânk de sua assinarurq por um peÍiodo de 12 (doze) mes€s
R.ECURSOS l; DOTAçAO ORçAME]SrÁRIA: TESO{.]RO MrJNÍCIpAt_FMAS/R€cuÍ§os vin€utados do

08.2,14 0168 206ó - Serviço Social de
Protcção Variável Serviço parâ

ção Gratuita

I.3 t 1.04 ,t0

0I ni'tau;

Joâo Costa Pl03 de seteÍibro dc 2021

-{

Ello
prefeitura de João Costa

Avenida 1 
ô de Jâneiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - Joáo Cosa - pl.
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