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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2021 - PMJC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2021 - PMJC 
DISPENSA N° 001/2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 
PACIENTES DA CIDADE DE JOÃO COSTA QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE 
FORA DO DOMICILIO COM DESTINO A CAPITAL TERESINA — PI, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO COSTA — PI E O SR. RAIMUNDO PEREIRA 
OLIVEIRA. ART. 24, X, DA LEI N°. 8.666/93. 

O LOCATÁRIO, o MUNICIPIO DE JOÃO COSTA, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.612.580/0001-30, estabelecida na Praça 
Central, s/n°. - Centro — CEP: 64.765-000, nesta cidade, neste ato representado por seu prefeito, JOSÉ 
NETO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 746.784 — SSP/PI e 
inscrito no CPF sob o n° 259.282.103-10, e do outro lado, RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA, 
pessoa física, portador da cédula de identidade n°. 1.220.878 - SSP/PI, e inscrito no CPF/MF sob o n°. 
470.415.443-20, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais, n°. 5349, Lourival Parente, 
Teresina - PI, Estado do Piauí, a seguir, denominado LOCADOR (A), os quais subscrevem o 
presente, resolvem, de comum acordo e em consonância com o disposto na Lei Federal n° 8.666/93, 
firmar o presente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente contrato a locação de um imóvel, de 
propriedade do LOCADOR, situado na Rua Brasília, n° 2559, Bairro: Catarina, Teresina, Estado do 
Piauí, para hospedar os pacientes da cidade de João Costa - PI em tratamento de Saúde fora do 
domicilio com destino à capital Teresina — PI, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

DOS ANEXOS CONTRATUAIS 
CLÁUSULA SEGUNDA — O presente Contrato integra o Processo Administrativo n.° 002/2021, e 
tem como seus anexos documentos daquele processo, em especial a Dispensa de Licitação n° 
001/2021, e a justificativa Técnica, que as partes declaram ter pleno conhecimento a aceitam como 
suficiente para, em conjunto com este contrato, definir o objeto contratual e permitir o seu integral 
cumprimento. 

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados 
suficientes para, em conjunto com este instrumento de contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita 
execução. 

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente termo, a ele passam a se vincular todas 
as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de 
qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes. 

Parágrafo Terceiro - Havendo dúvidas ou divergências em relação ao disposto neste 
instrumento de contrato e seus anexos, as mesmas serão objeto de acordo entre as partes, prevalecendo 
o que mais beneficiar ao interesse público, haja vista a supremacia deste sobre o interesse privado. 

DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 
CLÁUSULA TERCEIRA — O prazo de execução do contrato terá início em 08 de janeiro de 20210 e 
término previsto em 08 de janeiro de 2022, para a locação do imóvel, mencionado na Cláusula 
Primeira deste instrumento, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de acordo com ambas as 
partes. 
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Parágrafo Primeiro - Dada a vantagem do aproveitamento do preço durante o período 
contratual, bem ainda a necessidade permanente e contínua da Administração Pública em relação aos 
serviços avençados na Cláusula Primeira, este contrato poderá ser prorrogado pelo mesmo período de 
acordo com ambas as partes, tudo consoante disposição inserida no art. 57, II, da Lei n. 8.666/93. 

Parágrafo Segundo - A qualquer momento da vigência do contrato, o MUNICÍPIO poderá 
desocupar todo o imóvel ou parte dele, sem o pagamento de qualquer valor, a qualquer título, bastando 
para tanto notificar o LOCADOR com antecedência de 30 (trinta) dias. 

DA LICITACÃO 
CLÁUSULA QUARTA — A contratação de serviços desta natureza enquadra-se na hipótese de 
Dispensa de licitação, no art. 24, X, da Lei n. 8.666/93 e está respaldada no Processo Administrativo 
n°. 002/2021. 

DO PRECO 
CLÁUSULA QUINTA — Pela locação ora pactuados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
valor do aluguel mensal é de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), perfazendo o valor global de 
R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

Parágrafo primeiro - O pagamento acima referido será efetuado através de 
depósito/transferência bancária, em nome do (a) contratado (a). 

Parágrafo segundo - O valor do aluguel será reajustado pelo Índice Geral de Preços de 
Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM - FGV), ou pelo índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA — FGV), de todos o 
menor, e somente poderá ser requerido, por escrito, depois de decorridos 12 (doze) meses da data de 
assinatura do presente instrumento. 

DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA SEXTA — O LOCADOR deverá expedir, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da 
locação, RECIBO DE ALUGUEL, em nome do MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA, em que conste: 

a) o valor do aluguel de forma numérica e por extenso; 
b) o nome completo do LOCADOR; 
c) o CNPJ do LOCADOR; 
d) o CNPJ do MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA; 
e) o número do empenho; 
f) o endereço completo do imóvel locado; 
g) o período referente ao aluguel. 

Parágrafo primeiro - Após a avaliação do Recibo de Aluguel, constatado o atendimento de 
todas as cláusulas contratuais o(a) gestor do contrato dará o aceite, encaminhando-o, imediatamente, 
ao setor de Controle de Empenho e Liquidação. 

Parágrafo segundo - O pagamento será efetivado pelo CONTRATANTE a (o) 
CONTRATADO(A), até o 5° dia útil do mês subsequente ao da apresentação da fatura/nota fiscal, em 
conformidade com os serviços prestados. 

Parágrafo terceiro - O LOCADOR deverá indicar, por meio de oficio a ser entregue ao gestor 
de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, o número de conta bancária 
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aberta em seu nome, o número da agência e o nome da instituição bancária em que serão efetuados os 
depósitos. 

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
CLÁUSULA SETIMA — Ao CON IRATANTE é reservado o direito de, a qualquer tempo, fazer 
alterações que impliquem na redução ou aumento dos serviços, nos limites da Lei das Licitações. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA OITAVA — A despesa decorrente deste contrato correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

UNIDADE / ÓRGÃO: 02.11.00 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — EMS 
Projeto Atividade: 10.301.0210.2055 — Manutenção e Encargos do FMS 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS— PESSOA JURÍDICA 
FONTES: 
001 — TESOURO MUNICIPALFMS 

DOS ENCARGOS 
CLÁUSULA NONA — A LOCATÁRIA não será responsável por quaisquer encargos, tributos, 
despesas condominiais relacionados ao imóvel onde se situa a área locada, ficando, assim, dispensada 
do cumprimento das obrigações previstas nos incisos VIII, XI e XII, dos arts. 23 e 25 da Lei n° 
8.245/91. 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
CLÁUSULA DECIMA — A LOCATÁRIA responsabiliza-se, civil e criminalmente, por danos 
materiais e pessoais, na hipótese de qualquer sinistro que venha a ocorrer contra terceiros, em 
decorrência da utilização do imóvel e realização das atividades às quais se propõe. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — A LOCATÁRIA se compromete a indenizar e/ou isentar a 
LOCADORA de responsabilidade por reclamações ou danos diretos relativos ao uso do imóvel 
locado, e pela instalação, uso, manutenção, reparo ou remoção de seus bens e equipamentos, inclusive 
por seus empregados, agentes, ou representantes autorizados, exceto se tais reclamações ou danos 
forem comprovadamente imputáveis à LOCADORA ou resultantes de atos praticados por seus 
empregados, agentes, prepostos ou qualquer terceiro. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Se a LOCADORA for autuada, notificada, citada, intimada ou 
condenada em razão do não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à 
LOCATÁRIA, seja de natureza civil, fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, a 
LOCATÁRIA satisfará a respectiva obrigação, ou excluirá a LOCADORA do polo passivo da 
autuação, notificação, citação, intimação ou condenação mediante decisão irrecorrível, sob pena, de 
assim não procedendo, arcar com os custos relativos à defesa dos interesses da LOCADORA, bem 
como com os danos materiais, ou à imagem, causados à LOCADORA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - Além de todas as demais obrigações previstas nas cláusulas 
anteriores, bem como das naturalmente decorrentes deste instrumento, são obrigações do LOCADOR, 
durante todo o prazo de vigência contratual: 
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1°. Gerais: 

I. Responsabilizar-se, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, pelos danos causados 
diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão dolosas ou 
culposas, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização realizada pelo 
MUNICÍPIO; 

II. Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de HABILITAÇÃO exigidas por lei; 

III. Comunicar à fiscalização, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 
verifique com ou no imóvel; 

IV. Prestar todos os esclarecimento ou informações solicitadas pelo MUNICÍPIO, ou por seus 
prepostos, sobre o objeto; 

V. Efetuar manutenção e possíveis reparos no imóvel decorrentes do desgaste natural do mesmo, 
ou quaisquer outros não relacionados ao uso devido do imóvel no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da data de recebimento da notificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, este 
deverá ser requisitado e justificado pelo locador através de oficio ao gestor do contrato. 

§ 2°. Específicas: 
I. Entregar ao MUNICÍPIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, 

incluindo a pintura; 
II. Garantir ao MUNICÍPIO, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado; 

III. Manter, durante o período da locação, a forma e a destinação do imóvel; 
IV. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 
V. Fornecer, num prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, ao 

MUNICÍPIO, por sua conta, laudo técnico do imóvel atualizado, onde conste estar o mesmo 
em condições estruturais para a execução do objeto contratual, bem como descrição minuciosa 
do estado em que será entregue o mesmo, através de laudo de vistoria, com expressa 
referência aos eventuais defeitos existentes: 

a) O laudo de vistoria deverá conter fotos de todos os cômodos do imóvel (piso, pintura, 
instalações elétricas etc.), afim de demonstrar a condição em que o imóvel foi entregue. 
Depois de concluído e aprovado, o termo de vistoria inicial passará a ser parte integrante do 
presente instrumento contratual, sendo a ele anexado ao processo administrativo respectivo. 

b) Havendo divergência quanto à descrição constante no laudo de vistoria, o órgão beneficiário 
do imóvel comunicará, através de oficio dirigido ao(à) gestor(a) de contrato, os pontos do 
laudo sobre os quais diverge, para que o(a) gestor(a) de contrato, em conjunto com o 
LOCADOR, realize a conferência no local e procedas às correções necessárias; 

c) Em, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do prazo de vigência, o 
LOCADOR deverá elaborar termo de vistoria final provisório e entregá-lo ao(à) gestor de 
contrato, que o submeterá à aprovação do MUNICÍPIO, verificando as reais condições do 
imóvel e confrontando com o termo de vistoria inicial. 

d) Em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de vigência, o LOCADOR 
deverá elaborar termo de vistoria final definitivo e entregá-lo ao(à) gestor de contrato que 
procederá conforme a alínea "c" supra. 

VI. Fornecer ao MUNICÍPIO o recibo de aluguel em conformidade com o disposto neste contrato; 
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VII. Pagar os impostos e as taxas, incluindo-se o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 
suas taxas agregadas, tais como coleta de lixo e combate a incêndio, e ainda o prêmio de 
seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel; 

VIII. Exibir ao MUNICÍPIO, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam 
sendo exigidas; 

IX. Permitir ao MUNICÍPIO, ao final da vigência contratual, a retirada das redes elétrica e lógica 
por ele instaladas para adequação das instalações do imóvel às suas necessidades. 

Não instalar no imóvel objeto da locação qualquer equipamento capaz de expor a risco a 
propriedade da LOCADORA; 

DAS OBRIGACÕES DO MUNICÍPIO 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, 
constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

I. Pagar o valor devido ao LOCADOR no prazo avençado; 
II. Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências; 

III. Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza deste e com o fim a 
que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu; 

IV. Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações 
decorrentes do seu uso normal; 

V. Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou 
defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. 

VI. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, 
provocadas por si, seus dependentes, visitantes ou prepostos. 

VII. Quanto às benfeitorias necessárias introduzidas pelo MUNICÍPIO, ainda que não autorizadas 
pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizadas pelo 
LOCADOR e permitem o exercício do direito de retenção por parte do MUNICÍPIO; 

VIII. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito 
do LOCADOR; 

IX. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e encargos 
condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda 
que dirigida a ele, MUNICÍPIO; 

X. Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, energia elétrica e gás, água e esgoto, e 
quaisquer outras que vierem a gravar o imóvel durante o prazo de vigência do contrato; 

XI. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação 
prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, 
na hipótese prevista no art. 27, da Lei 8.245/91; 

DAS MODIFICACÕES DO IMÓVEL 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - É expressamente vedado ao LOCATÁRIO modificar a estrutura 
do imóvel locado, sendo que as benfeitorias necessárias e úteis, porventura executadas no decorrer da 
locação e desde que previamente autorizadas por escrito pela LOCADORA, serão indenizáveis ao 
LOCATÁRIO. 

DA RESCISÃO 
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA — O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses p 
em lei e, em caso de desapropriação do imóvel ou de sinistro que inviabilize a sua utilização, ficando 
este pacto automaticamente rescindido. 

Parágrafo primeiro. Sem prejuízo do disposto em qualquer outra cláusula, este Contrato de 
Locação poderá ser rescindido pela LOCATÁRIA, sem qualquer penalidade ou responsabilidade 
adicional, mediante notificação por escrito à LOCADORA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo segundo. Na hipótese de rescisão por culpa do LOCADOR, fica este obrigado ao 
pagamento de multa referente ao valor de 03 (três) meses de aluguel, e a aceitar a permanência do 
MUNICÍPIO no imóvel por pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias. 

DO ENTADEVIPLEMENTO 
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - Caso a LOCATÁRIA descumpra qualquer uma das suas 
obrigações previstas neste Contrato de Locação, não relacionadas ao pagamento do aluguel, a 
LOCADORA promoverá notificação escrita, acusando o descumprimento e estabelecendo o prazo de 
30 (trinta) dias, período durante o qual a LOCATÁRIA deverá saná-lo, ou, sendo isso impossível de 
imediato, pelo menos tomar providências nesse sentido. Decorrido esse prazo, se o inadimplemento 
persistir ou as providências antes referidas não forem tomadas, a LOCADORA terá a faculdade de 
adotar outra medida, que entenda cabível, inclusive de natureza judicial. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Caso a LOCADORA desctunpra qualquer uma das suas 
obrigações previstas neste Contrato de Locação, a LOCATÁRIA promoverá notificação escrita, 
acusando esse descumprimento e estabelecendo o prazo durante o qual a LOCADORA deverá saná-lo. 

DAS DISPOSICÕES GERAIS 
CLÁUSULA DECIMA NONA - Todas as notificações relativas a este Contrato de Locação somente 
serão válidas se enviadas por escrito e acompanhadas de aviso de recebimento aos endereços indicados 
no preâmbulo deste instrumento 

CLÁUSULA VIGESSIMA - Nenhuma tolerância, expressa ou implícita, por qualquer das partes, em 
relação ao descumprimento das disposições deste Contrato de Locação, será interpretada como 
novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte de exigir seu cumprimento a qualquer tempo. 

CLÁUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA - No caso de qualquer das cláusulas deste Contrato de 
Locação ser considerada inválida ou sem eficácia, permanecerão em vigor todas as demais cláusulas. 

CLÁUSULA VIGESSIMA SEGUNDA - Este Contrato de Locação vincula as partes, seus herdeiros, 
sucessores e cessionários a qualquer título. 

DA FISCALIZAÇÃO 
CLÁUSULA VIGESSIMA TERCEIRA - Nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, a 
LOCATÁRIA designará um fiscal, servidores públicos municipais, sendo este cientificado 
formalmente, que irão acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato de Locação, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados. 

DA PUBLICACÃO 
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CLÁUSULA VIGESSIMA QUARTA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a 
deste contrato, por extrato, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente, consoante exigência 
do art. 26 do Estatuto Licitatório (Lei n. 8.666/93). 

DO FORO 
CLÁUSULA VIGESSIMA QUINTA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação de—
Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se 
competente o Foro da sede da CON ~TANTE por força da disposição do Art. 55, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, e alterações posteriores, especialmente as introduzidas pela Lei Federal n 
8.883/94, para dirimir questões advindos da presente relação jurídica. 

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e achado 
conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as copias 
necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente. 

João Costa - PI, 08 de janeiro de 2021. 
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ICiPIO DE JOÃO OSTAJPI 
José Neto de Oliveira 

Prefeito Municipal 

TESTEMUNHA 
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CPF: 
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NOME 
CPF: 

Raimundo Pereira Oliveira 
CPF: °. 470.415.443-20 
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2021 - PMJC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002 2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOÃO COSTA, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.612.580/0001-30, estabelecida na Praça Central, s/n°. - Centro — 
CEP: 64.765-000, nesta cidade, neste ato representado por seu prefeito, JOSÉ NETO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, portador da cédula de identidade n° 746.784 — SSP/PI e inscrito no CPF sob o n° 259.282.103-10, a 
seguir, denominado LOCATÁRIA. 

CONTRATADO: RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA, pessoa fisica, portador da cédula de identidade n°. 
1.220.878 - SSP/PI, e inscrito no CPF/MF sob o n°. 470.415.443-20, residente e domiciliado na Rua Prudente de 
Morais, n°. 5349, Lourival Parente, Teresina - PI, Estado do Piauí, a seguir, denominado LOCADOR. 

OBJETO: A locação de um imóvel, de propriedade do LOCADOR, situado na Rua Brasilia, n° 2559, Bairro: 
Catarina, Teresina, Estado do Piauí, para hospedar os pacientes da cidade de João Costa - PI em tratamento de 
Saúde fora do domicilio com destino à capital Teresina — PI, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
VALOR: O contratante pagará ao contratado, pela locação do imóvel, objeto deste contrato, o valor do aluguel 
mensal é de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), perfazendo o valor global de R$ 66.000,00 (sessenta e 
seis mil reais). 
VIGÊNCIA: O contrato terá inicio em 08 janeiro de 2021 e termino previsto para 08 de janeiro de 2021. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE! ÓRGÃO: 02.11.00 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — F.M.S 
Projeto / Atividade: 10.301.0210.2055 — Manutenção e Encargos do FMS 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 
FONTES: 
001 — TESOURO MUNICIPAL/FMS 

João Costa - PI, em 08 de janeiro de 2021 
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EXTRATO DO DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N .  037/201R, PARA 
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO 1310 01 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA 

P1, DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DA TOMADA 
DE PREÇO N" 001/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O NRINICIPIO DE JOÃO COSTA/P1 E 
CONSTRUTORAS. COPI.H0 LTDA, NA FORMA MIAIXO 

Pelo presente Ato Público de Contrato. de um lado. O MLINICIPIO DE JOAO COSTA - PI, pessoa Jurklica 
dc direito público. insenta no Ministério da Facenda com o CNP; n.  01.612.580/0001-30. com sede c foro na 
Praça Ceoltal. slo, Centro CEP, 64 765-000, loito CoM& 'P1. neste ato representado por seu Prefeito. o Sr 
105E NETO DE OLIVEIRA. brasileiro. casado. portador" cedida de Idenudade re 746.784 - SSP/P1 c [ora-Mo 
no CPE sob o tf 259.282 103-10, localisfrael na rade do Palacio Milineapill ner endereço acima indicado, 
doravante demmensdo CONTRATANTE e a empresa CONSTRUTORA J. COELHO LTDA. rano orate 1160 
Wanda Tecidos 4119. Sao amo, temiam - PI, amorno 1» CNPUME sob rt". 02.9813 098.11001-87. LO rf 
19 443 016-2, aqui represenanda pelo Sr YLI.ANE MARCO) 1.10 ALMEIDA MOURA. portador da cédula do 
ulentidade E 36111161 - SSP/11. e indento mi CPE/ME 065129.935-70, donnamo denominada 
CONTRATADA, resoloem celebro, o premote Ir TERMO ADITIVO ao CONTRATO Et-  037/2018, pana 
em!~ da construção de cl mim de aula. na Sede do Milarcipio, em observaram ao descolo no Termo de 
Referencia, rird Piojeron Frasecos, com o demitindo no Memond Descritivo. com as ramilhos dc 011;lan0efiled 
discriminativos e cronognima Moco Tioinceiro. anexos do Edital da Tomada de Preço tf 00112018, nos termod 
do art. 57, f inciso 11, 2", da Lei 8664/93. c suas alteraenes posterMreo, c mediante as ramada00 e atuadas 
seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
O ~erra Teimo Aditivo um ravino otnetivo alterar a Cláusula Segunda do Cotamo cr 0372018 c acua 
Aditivos. Kille paseien ter a seguinte redrado 

- ‘1.4CS/ LI '.0)7 • vt I 1( 2.4 
O mem de imitiam e eus-opto dos mraitess de gra insta este Contrato será do 
eggjg 12 (drar) mesas, ,.,mlactc.o parta de 22 de Janete, dr 2021, poderuks O mesma 
ser prorrogado por igaras e atoesavos periodos até a concha.. Mal da nana, aos 
termas da len re. 8.666,93." 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1 - As despesas decorrente" deste Termo Aclimo conciso por conta dos recursos do município na seguinte 
douçto orçamentano 
UNIDADE / ÓRGÃO: 02.08.00 - FUNDO MAE1 E D(0S. I,DUC. BAS. VAL PROF. EDUC. 
PROJETO / ATIVIDADE: 1026 - Comum, AMOS), Redamir c Equipar Unidades EdeOLIIICS 
UNIDADE /ÓRGÃO, 02.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EME 
PROJETO / ATIVIDADE: 1018 Constrratio, Rettraurneau e Anipliratki de Unidade. Escolada 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.1,90.91 (Obnooc loszalaçam) 
PONTES: 
001 - RECIIRSOS PRÓPRIOS 
103 - RECURSOS PRÓPRIOS Do. FUNDOS ESPECIAIS DF. DESPESA-VINCULADOS 
004 -RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RATIFICAÇÕES 
Field. ratificadas c inalteradas as demais Clausulas do Contrato original ein referencia. 

loba Cosia - 111. 21 40 )000110 dc 2021 

Prefeitura Municipal 

João Costa 
Estado do Piauí 

EXTRATO DO VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EP 079/2019, PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DF EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PRIMARIA EM 13,8 KV NO 
MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA-PI, DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO MEIVIORIAL 0~11V0 
E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N 004/2019. QUE ENTRE SI. 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA/PI E CONSTRUTORA J. COELHO LIDA, NA FORMA 
ABAIXO, 

Pelo presente Aro Publico de Contam. de um lado, O MUNICIPIO DE JOÃO COSTA - PI, pemon piridica 

lik
direito ~tiro, i nmnta rio Mmesteno da Emenda mimo CNP' n.  01.612 580~01-30, com sede e fona na 

Central. Vir. Centro - CEP. 44_7454000, 1010 Coda • PI, neste ato representado por soro Prefeito, O Sr. 
' NETO DE OLIVEIRA, brasileiro. casado. portador da cedida de identidade if 746.784 - SSP/P1 e inscrito 

no CPF sob o o° 259.282.103-10, lot.alinisol ria saio do Palácio Municipal no endereço .iina indicado. 
domavam denominado CONTRATANTE e a empresa F.NGWEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
com rede ri Roa Andre Holanda. 194. Centro, 00 011010 de ()cima, F3*160 do Mon. inscrita no (NEW/vir, sob tf 
03.1946945110)I.91. 1E. tf 19.441.194-0. IM n.  30.400. aqui repatserirada pelo Sr ALCIDES EDUARDO 

VERAS mirim. portador da cédula de identidade re. 1.070.272.SSWPI. e inmnto no CPENIF sob o d'. 
578.236.863-53, doravante denominada CONTRATADA. reaolvem Celebrar ti presente 2r TER-MO ADITIVO 

ao CONTRATO EP 079/2019, para execução dos serviços de estando sie ode elétrica primaria em 13.8 kV no 

municipio de João Cosia-PI. em observancia ao descrito no Memorisit Descritivo e Planilha Chr,amentatia, 
anexos do Edital da Tomada de Preço 011 004/2019. nos tetMos do art 57, f I`, inciso 11, 0 2. . da 101 86641')). c 
siors aticnEties moermo0. e needianie as condições o clausulas seguimos' 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
O prmente Termo Aduno tem mino objetivo alterar a Cláusula Segunda do Contrato :C 079/2019 e seu, 
Adotivos, que passarei a ler a oeguinie redação. 

('1.-li '0( 1.4 SEG12.511)A, V5710J.le1,4 
O proen de ~neta e extravio dos serviços de que trato este Coolreao será de 
ratas 12 (dag, oness, eartarka o poetir dr 22 de Janeiro do 2021. podendo 00,01000. 
I0. prorrogodu iro. muras r000001,660 perimiras ui/ a enodam-Ira finai do obra ora 
termos do /ri tf 8.066 93. - 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2 1 - As despem decorrerem deste Termo Aditivo correra, por corda dos recamos do moniciruo na seguinte 

dotação orçanierdemi 
UNIDADE / ÓRGÃO: 02.09.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
PROJETO! ATIVIDADE: (033- ComMuçai~ms.80 do Ilin~ ~Hm 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 (Obres e InstaluoNas) 
FONTES: 
001 - RECURSOS PRÓPRIOS 
(8(4' RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RATIFICAÇÕES 
Ficam ratificmlas e inallenidas as demais Cláusulas do C011.010 original em referencia_ 

loan Costa - PI. 21 desmenti de N121 

Prefeitura Munici Vi ST C) 

João Co 
Estado do Piauí 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATTVO N° ourou' -Intle 

PROCE5539 ADM/A7317t 177r0 .1'0022021 
IISPE2N4 1.IC11.4Çi0 1°001 2021 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOÃO COSTA. ESTADO DO PIAUL pessoa julidica dc direito 
público interna. inseriu no ChIPPMF sob re 01.612.580/n001-3Q estabelecido mi Praça Ceniral. sht. - Cenuo - 
CEP. 64.765-000, nesta cidade, 110310 316 icimstritado por seu prefeito. JOSE NETO DE OLIVEIRA. brasileiro. 
casado. portador da ecdula dc identidade n" 746.754- SSPIP1 e Inscrito no CPF lobo n" 259.282.103-10 a 
seguir. denominado LOCATÁRIA. 

CONTRATADO: RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA. pessoa Cnica. poitador da cédula de identidade o 
1.220.878 - 5SPIPI. e mento no CPFNIF sob o IT. 470.415.443-20, residente e domiciliado ira Rua Prudente de 
Morais. d. 5349. LOurnal Parente. Teicsum -P1. Estado do Piaui. a seguir. denominado LOCADOR. 

OBJETO: A locação de uni imówl. de propriedade do LOCADOR. situado na Rua Brasilia. n" 2559. Bairro: 
Catarina. Teresina Estado do Pioni. piro hospedar os gocienies da cidade de João Cosia - PI em tramaIl rito de 
Saúde fora do domicilio com destino à capital Termina - Pl. sob responsabilidade da Secretaret Municipal de 
Sande. 
VALOR: O contratante pagará ao contratado. pela locação do 111103C1. objeto deste contudo. o sido( do aluguel 
mensal ode RS 5.300.1.8) (cinda e imitiu:mos reais). perfazendo o valor global de RS 66.0003/0 (sessenta e 
seis mil mais) 
VIGÊNCIA: O contrato má 101010 011 MS Janeiro de 2021 e lernuno previsto para 08 de onero de 2021 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ÓRGÃO- 02.11,00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- F M 5 
Projeto/ Atividade: 10301 0210 2033 - Manutenção e Encargos do FMS 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90 36 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
FONTES: 
1101 - TESOURO MUNICIPAUFMS 

João Costa Piem 08 de janeiro de 2021 

Prefeitura Municipal 

João Costa 
Estado do Piauí 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PP. 00112021 - PMJC 
PROCESSO ADALINZTRATAD 007-2021 - PALIC 
DISPENSA DE LICITAÇÃO A°  oo4,2on 

CONTRATANTE: mimam De JoÃo COSTA - PI pessoa jundica de direito pnblico. titiontii nu 
Muesieno da Emenda 0011 10 CNPI o* 01 612 580/0001-10, com sede c foro na Praça Omtial. sin. Colam 'CEP 
64 7654100. lona Coda • PI, neue alo representado por seu Prefeito. o Sr TOSE NETT) DE OLIVEIRA, brasileiro. 
casado. portador Mi ~Ia de rdentidade n' 2441 784 - SSP/PI e indento no CPF soim o° 259.2112 101-10. doravanie 
denominada CONTRATANTE 
CONTRATADA: POSTO TOTA LTDA - Posto latir, ussenta mi CNPI sob o re (09(9 824/0001-58 com sede 
na Av. Prefeito Wall Fertax. 11370- Rd" Loonval Patente - 64.022.145. na cidade de Teresina/P1, neste aio 
representado pelo Sr Raimundo Pereira Oliveira. portador da cédula de identidade re 1.220.878 - SSP/PI e "isento 
no CPE sob rf .170.415.443-20, doravante denominado CONTRATADA. 

OBJETO: C0.031111 objeto do meiem contrato o fornecimento de Combunix eis (Gasolina Comum o Oloo 1/tosei 
B5.10), destinados ao abastecimento dos Veiculo. da Prefeitura municipal dc João Costa - Pl. mondo em transito 
na cidade de Tatiana/PI, conforme Proposta apresentada, que passa a live' parle intelnatec deste muno-
VALOR: RS: 15.345.00 (quino mil trezentos c temente c ciam remai 
RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: TESOURO MUN CIPAL/FMS/Recutios Vimadaden da 
SandelFMAS/Recursos Veiculados do Social/CHETUNDEB 40.4, consignados mu acauteles rubricas 

UNHE ORÇ. PROL. ATIVIDADE NAT. DESPESA Y.R. '('À, 

02.01.00 (MB 
04.1220026.2007 - Manutenção do Gabinete do 

Prefeito e Vice Pot 

3.3.90 30.00 - Material 
de Consumo 

1001.00 

02.02.00 - SEMAP 04.122.0027.2010 - Manutenção da Secretaria 
AdmininmA2 e PlanelDmilift 

02.03.00 - SEMUT 
26.782.0666.2012 - Manumhdo c Como-orado 

da soe Mmi de Transpone 

0206011 AGRIPE . . - . 
20 122 01127.1020 nu- Ma tencao da Sortana de 

Agnoulturs c Pecuana 

02.07.00 SEDUC 12.161.0753.2024 - Adminastiar,M e Encargos da 
Sonntaria 

02.08.00 - 
FUNDEI) 40% 

12.361.0269,2043 • Manutenção dos Serviços de 
Ttampoite Enl0ira-105A 

1 11601 

021100- FIAS 
10.301.0210.2055 • Millitrança0 e Encargos sai 

EMS 
1.214.02 

02 13 Da - FMAS 
MI 2440177 2071 - Manniencao do Fundo 

Nhinicipal de Aeel.E.C1.1 Social 
1.31 04 

V*CENCIAa O paras de vasênea do prosemo conueue 

ariffliablra, pOdelida ter paffrogado nas termos da lei 
100001,1)0) 

João CoslisTI. 251k janeiro do 2021 

www.diarioficialdosmunicipios.org 
A divulgação virtual dos atos municipais 

paru 


