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CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 058/2021 - PMJC 
Processo Administrativo N° 049/2021- PMJC 
Pregão Presencial N° 008/2021 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE JOÃO COSTA — 
PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda com o CNPJ n° 
01.612.580/0001-30, com sede e foro na Praça Central, s/n, Centro — CEP: 64.765-000, João Costa - 
PI, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. 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, 
residente e domiciliado em João Costa - PI, localizável na sede do Palácio Municipal e a empresa 
JONAS DE OLIVEIRA SILVA "Fort Fibra", empresa inscrita no CNJP/MF sob o n° 
13.952.380/0001-06, com sede na Rodovia P1140 Km 01, 675 — Bairro: Santa Luzia, na cidade de São 
Raimundo Nonato/PI CEP: 64770-000, representada neste ato por Sr. Jonas de Oliveira Silva, 
portador da cédula de identidade n° 2.306.294 — SSP/PI, inscrito no CPF sob o n° 000.858.223-88, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos da Lei Complementar N° 123, de 
14 de dezembro de 2006, Lei N° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto N° 6.204, de 05 de 
setembro de 2007, do Decreto N° 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto N° 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei N°8.666, de 21 de junho de 1993, têm entre si 
ajustado o presente contrato para Prestação dos Serviços Técnicos para a manutenção preventiva e 
conetiva e Instalação de Poços Tubulares do município de João Costa/PI, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência, parte integrante do Edital, do Pregão Presencial 1•1° 008/2021, os 
princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem por objetivo Prestação dos Serviços Técnicos para a manutenção 
preventiva e conetiva e Instalação de Poços Tubulares do município de João Costa/PI, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, parte integrante do Edital do Pregão Presencial N° 
008/2021 e Proposta, que passam a integrar o presente termo. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA LICITAÇÃO 
2.1. O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no 
Capítulo fi da Lei n.° 8.666/93, sob a modalidade Pregão. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA VINCULAÇÃO 
3.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao 
Pregão Presencial N° 008/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses 
documentos constam do Processo Licitatório Pregão Presencial n° 008/2021 e são partes integrantes e 
complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. São obrigações da Contratante: 

4.1.1. enviar à contratada, junto com a autorização do fornecimento, a arte dos uniformes com 
as informações necessárias à confecção deles. 

4.1.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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4.1.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 

4.1.4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

4.1.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

4.1.6. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 

5.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 
ou validade; 

5.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 

5.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

5.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

5.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.6. Manter o endereço, número de telefone e endereço de e-mail permanentemente 
atualizados; 

5.1.7. Não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, 
incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, de contrato, do termo de 
referência, das especificações técnicas, bem como de tudo o que estiver contido nas normas 
pertinentes. A existência e a atuação da fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da Contratada no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou 
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 
vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. 

CLÁUSULA SEXTA — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
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6.1. O prazo de prestação dos serviços é de 12 (doze) meses, contados do recebimento da ordem de 
serviço, em remessa parcelada, conforme a necessidade da secretaria. 
6.2. Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias úteis, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da contratação, para efeito de posterior verificação 
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
6.3. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 
de até 08 (oito) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
6.4. Os bens/serviços serão recebidos defmitivarnente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
6.6. O recebimento dos materiais constantes deste Termo de Referência ocorrerá na Sede da Secretaria 
requisitante, das 7h:30min às 13h:30min, em dias de expediente na repartição, nos endereços 
informado na ordem de serviço. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 
7.1. Este contrato vigorará a partir de sua assinatura, por um período de 12 (doze) meses, podendo o 
mesmos ser renovado por igual e sucessivos períodos até no máximo 60 (sessenta) meses, de acordo 
entre as partes e nos termos da Lei. 

CLÁUSULA OITAVA — DA FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento 
Geral do Município de João Costa de 2021, consignado na LOA/2021, através do TESOURO 
MUNICIPAL, com suporte orçamentário na seguinte rubrica: 

UNI& ORÇ. PROJ. ATIVIDADE NAT. DESPESA F.R. - C.A. 

02.17.00 — SARH 17.544.0410.2051 - Manutenção de Poços, 
Chafarizes e Caixas D' Água 

3.3.90.39.00 — Outros 
Serv. de Terceiros 

Pess. Jurídica 
1.001.00.100 

CLÁUSULA NONA — DO VALOR 
9.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$: 223.611,00 (duzentos e 
vinte e três mil seiscentos e onze reais), conforme os preços unitários constantes da proposta: 

CLÁUSULA DECIMA — DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 

CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA — DO PAGAMENTO 
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11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 50, § 30, da Lei n° 8.666, de 
1993. 
11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n° 3, 
de 26 de abril de 2018. 
11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da contratante. 
11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocon-ências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 
2018. 
11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa. 
11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 
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11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 
11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 
11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM =IxNx VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga 
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
365 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO 
12.1. A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo 
Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO — O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA — DAS PENALIDADES 
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que: 

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
13.1.4. comportar-se de modo inidõneo; 
13.1.5. cometer fraude fiscal; 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
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13.2.2. multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela Madimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

13.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 

13.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 
subitem 16.1 deste Termo de Referência. 
13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas 
ou profissionais que: 

13.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

13.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 13.6. As multas devidas e/ou 
prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor 
do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
do Município e cobrados judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 10 de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
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responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 10 de agosto de 
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA — DOS CASOS DE RESCISÃO 
14.1. O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no 
art. 78 da Lei n.° 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total 
ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, 
sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, 
assegurada a ampla defesa. 
CLÁUSULA DECIMA-QUINTA — DOS RECURSOS 
15.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.° 8.666/93, cabem os recursos 
dispostos no seu art. 109. 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA — DA PUBLICAÇÃO 
16.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo 
previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.° 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA — DOS CASOS OMISSOS 
17.1. Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a 
Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de São João do Piauí a qual João Costa é termo Judiciário, para 
dirimir as questões derivadas deste Contrato. 
18.2. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três 
vias, assinam as partes abaixo. 

,}1 • -etc( 

João Costa - PI, 26 de agosto de 2021. 

MUN. DE JOÃO COSTA/PI 
JOSÉ NETO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
NTRATANTE 

TESTE 
NOME: 
CPF:  

Sif 14 S Stn•IAIS 

Acompanhe nas redes sociais! 

JØNAS DOLIV1RAS1LVA " 
CONTRATADA, 

Prefeitura de João Costa 
Avenida 1° de Janeiro, s/n°. - Centro — 64.765-000 - João Costa — Pl. 

CNPJ: 01612580/0001-30 
Telefone (89) 3486-0122 

E-mail: prefeituramunicipalioaoc•osta mal i

joancosta pi gov br prefeituradejoaocosta Pprefeituradejoaocosta efnituramunicipaidejoaciccista 



Prefeitura de N$5.
Joao Costa 
O trabalho continua! 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 058/2021 - PMJC 
Processo Administrativo N° 049/2021- PMJC 
Pregão Presencial N° 008/2021 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOÃO COSTA — PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
Ministério da Fazenda com o CNPJ n° 01.612.580/0001-30, com sede e foro na Praça Central, sin, Centro — 
CEP: 64.765-000, João Costa - PI, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. 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, residente e domiciliado em João Costa - PI, localizável na sede do Palácio Municipal. 
CONTRATADA: JONAS DE OLIVEIRA SILVA "Fort Fibra", empresa inscrita no CNJP/MT sob o n° 
13.952.380/0001-06, com sede na Rodovia PI 140 Km 01, 675 — Bairro: Santa Luzia, na cidade de São 
Raimundo Nonato/PI CEP: 64770-000, representada neste ato por Sr. Jonas de Oliveira Silva, portador da 
cédula de identidade n° 2.306.294 — SSPPI, inscrito no CPF sob o n° 000.858.223-88, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA. 

OBJETO: O presente contrato tem por objetivo Prestação dos Serviços Técnicos para a manutenção preventiva 
e corretiva e Instalação de Poços Tubulares do município de João Costa/PI, conforme especificações constantes 
do Termo de Referência, parte integrante do Edital do Pregão Presencial N° 008/2021 e Proposta, que passam a 
integrar o presente termo. 
VALOR: R$: 223.611,00 (duzentos e vinte e três mil seiscentos e onze reais) 
VIGÊNCIA: Este contrato vigorará a partir de sua assinatura, por um período de 12 (doze) meses. 
RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: TESOURO MUNICIPAL, com suporte orçamentário na 
se uinte rubrica: 

UNI]). ORÇ. PROJ. ATIVIDADE NAT. DESPESA F.R. - C.A. 

02.17.00— SARH 
17.544. 0410.2051 - Manutenção de Poços, 
Chafarizes e Caixas D' Água 

3.3.90.39.00 — Outros 
Serv. de Terceiros 
Pess. Jurídica 

1.001.00.100 

REDf 5 SOCIAIS 

Acompanhe nas redes sociais! 

Prefeitura de João Costa 
Avenida 1° de Janeiro, s/n°. - Centro — 64.765-000 - João Costa — Pl. 

CNPJ: 01612580/0001-30 
Telefone (89) 3486-0122 

E-mail: prefeituramunicip  = , 

joaocosta pi.gov.br . 'prefeituradejoaocosta prefoituradejoaocosta 1rrcfeturrmunicpisIdnjoaocota 



-itiorbset 
&ao Ar' 

,0 403

MOCNI 

Ano XIX • Teresina (PI) - Terça-Feira, 31 de Agosto de 2021 • Edição W/CCCXCVII 

ESTADO DO PIALli I PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÕS 

Jaior5s CNP...1: 06.553 76210001-00 
PRAÇA ANGELO BORGES LEAL, SIN.  - CEP: 64.575-000 th
JAICÓS - PI O TYLILIINOCOMIllitlá 

Art. 25. O Sistema Municipal de Turismo será o responsável pelo fomento a 

urna Política de Desenvolvimento Integrado do Turismo, na qual se estabeleçam 

medidas de: 

- estímulo ao relacionamento e articulação com os Municípios da 

região para desenvolvimento de Roteiro Turístico Regional: 
II - apoio aos programas e projetos de turismo que visam ao 

desenvolvimento regional, à geração de emprego e à distribuição de renda; e 
III incentivo à adoção de políticas comuns para a promoção e o fomento 

do turismo 

IV - Inserção do Município no Mapa Nacional do Turismo e no Mapa 

Piauiense do Turismo bem como na instância de governança colegiada, 

preferencialmente no Polo Histórico Cultural. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26. O Plano Municipal de Turismo de Jaicós(PI) devera atender às 

determinações contidas na Legislação Federal e Estadual, com o objetivo de atender 

As requisitos básicos para inclusão do município no Inventário Turístico Nacional e 

nos Roteiros Turísticos do Estado do Piauí. 

Art. 27 A presente Lel deverá ser revisada quadrienalmente 

Art. 28. Revogadas as disposições em contrario, essa lei entra em vigor na 

data de sua publicação 

po, 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaicos (PI), 27 agosto de 2021. 

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de Jalotis - PI 

id:13BS9C4COFB9OEBD 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS 
CNPJ: 06.553.76210001-00 
PRAÇA ANGELO BORGES LEAL SIN° - CEP 64.575-000 
JA/COS - PI 

EXTRATO DE CONTRATO 

IA
aia ices 01005 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°029/2021. 
Fundamentação Legal: Art. 24, II, da Lei n°8.666/93 e Lei n° 14.065/2020. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS E 
BANCADAS EM MÁRMORE PARA O MUNICIPIO DE JAICÓS - Pl. 
CONTRATANTE: Município de Jaiciás - Pl. 
CONTRATADO: KEYANNE MOREIRA REIS SOARES (KRISTAL VIDROS E 
GRANITOS) 
CNPJ N° 12.353.987/0001-07 
VALORES: R$ 11.329,80 (onze mil trezentos e vinte nove reais e oitenta centavos). 
FONTE DE RECURSOS: Geral do Municipio/FPM/ICMS/Outros. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de agosto de 2021. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021, 

Ogilvan da Silva Oliveira 
Prefeito Municipal 

Id:01A8152F4F670E81 
ESTADO DO PIAU' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 
CNPJ: 06.553.76210001-00 
PRAÇA ANGELO BORGES LEAL, 5/14' - CEP: 64.575-000 
JAICOS - PI 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA N°029/2021. 

165 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS 
E BANCADAS EM MÁRMORE PARA O MUNICÍPIO DE JAICÓS - Pl. 

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato. 
DATA: 30 de agosto de 2021. 

Ratifico a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a 
contratação da empresa KEYANNE MOREIRA REIS SOARES (KRISTAL VIDROS E 
GRANITOS), CNPJ N° 12.353.987/0001-07, no valor total de R$ 11.329,80 (onze mil 
trezentos e vinte nove reais e oitenta centavos), para a prestação dos citados 
serviços. 

Publique-se. 

5c05 045, 

rani 

•: t 

Ogilvan da Silva Oliveira 
Prefeito Municipal 

Id:08987089236510E84 

ESTADO DO PIAU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 
CNPJ: 06.553.762)0001-00 
PRAÇA ANGELO BORGES LEAL, SM* - CEP: 64.575-000 
JAICOS PI 

AVISO DE CONTINUAÇÃO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n°. 027/2021 

f 
ijalC455 

O Município de Jaicos (PI) toma público e informa aos participantes do Pregão 

Presencial n° 027/2021 que tem como objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de material esportivo para o Município de Jaicós-PI, que dará 
continuidade no certame dia 02 de Setembro de 2021, às 08 horas. Maiores 
informações poderão ser adquiridas junto ao Pregoeiro, no endereço acima citado, 
em dias úteis de segunda à sexta, de 08h00min as 12h00min. 

Jaicós (PI), 30 de agosto de 2021. 

Stênio Campos Costa 
Pregoeiro 

Id:01AB152F4FB700F F 

Prefeura Itã

loa° Costa 
trabalho conbnual 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 1811/2021 - PMJC 
Processo Administrativo 04912021- PSUC 
Pregio PTesí,-mial W008/2021 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOÃO Coei A - 111, pessoa juridica de direito públitio, inscrita no 
Ministério da Fazenda com o 04E1 o' 01.612.580/0001-30, com mede e foro na Praça Central, Centro - 
CEP: 64.765-000, Jogo Costa - PI, neste as) representa& por seu Prefeito, o Sr. JOSÉ NETO DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade ri' 746.784 - SSP/PI e inscrito se CPF sebo a° 239.282.103-
10, residente e domiciliado em João Costa PI, localiarivel na sede do Palácio Municipal. 
CONTRATADA: JONAS DE OLIVEIRA SILVA "Fert Fibra", empresa inscrita no CNIP/MF sob o a' 
13.952.380/0001,06, coas sede na Rodovia P1 140 Km 01, 675 -- Senso: Santa Luzia, na cidade dc São 
Raimundo Nonato/P1 CEP: 64770-000, representada neste ato por Sr. lonas de Olheira Silva portador da 

éc'dula  de identidade e' 2.306294 SSP/PI, inscrito no CPF sob o ti' 000.838.223 26 doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA. 

OBJETO: O presente contrato tern por objetivo Prestadio dos Seniços Técnicos para a manutenção preventiva 
e corretiva e Instalação de Poços Tubulares do município de João ConaPI, conforme especificações constantes 
do Termo de Referencia pane integrante do Edital do Pregão Presencial N° 00812021e Proposta, que passam a 
integrar o presente termo. 
VALOR: RS: 223.611,00 (duzentos e vinte e trás mil seiscrntos o onze reais) 
VIGÊNCIA: Este contrato vigorará a partir de sua assinatura, por me petindo de 12 (doze) meses. 
RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: TESOURO MUNICIPAL, com suporte orçamentário na 

UNICE ORC. PROL ATIVIDADE NAT. DESPESA F.a. - CA. 

02.17.00 -SARH 17.544.0410.2051 - Manutenção de Poçoe, 
Chafarizes e Coisas D' Água 

3.3.90.39.00 - Outros 
Serv. de Terceiros 
Pesa. Jurídica 

1.801.00.100 

JOSÉ NETO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

Diário Oficial dos Municípios 
A prova documental dos atos municipais 


