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CONTRATO ÂDMINISTRATIVO I{059/202T . PMJC
Píocesso AdministÍativo N'062/2021- PWC
Prtgáo Presmcial N" 010/2021

Peló presente iftrtirifliênto paiüculâr dé aóhràtó. de irm lado ô MT NICIPIO DE JOÃO COSTA -
PI, pêssoa juídtca de diÍeito público, iÍLscrita no Ministério da Fazendâ com o CNPJ n.
0t.6t2-580/0ü)l-$, com sede e foro na Pmça Cemral, Vn, Cenúo - CEP: 64.765-000. Joáo Costa
PI, neste ato reprêsenrado por seu PÍefêito. o Sr JOSÉ NETO DE OLIVEIRA, bràsileiro, cãsado,
poÍlâdor da cedulâ de identidade no 746.784 - SSP/PI e inscriro no CpF sob o n. 259.282.103-10,
Íeside e e domiciliado em Joáo Costâ - PI, localiável na sede do palácio Muflicipal e a empr€§a
AURÉLIo RODRTGUES Dos SANTOS MtNtMERcADo -MeEadlnho vtiorta", 

".p.".ainscrita no CNJP/MF sob o rf 12.317.119,0001 71, com sêde na Rua Ráquel Coelho pita. 1275
bairro: PaÍque de Exposiçáo - CEP: &{760-000, na cidade de São João do piaui/pl, Íepresentada nesre
ato poÍ seu sócio administÍador o St. AúÍélio RodÍigues dos Santos, poítadot da cedula de identidade
n" 2.286.025 - SSP/PI e inscdto no CPF sob o n (n4.602.843,98, doravânte denomlnda
§impl€sÍnentc CONTRATADA, Íros termos da Lei Complementar N. 123, dê l4 de dêzembro de
2006. Lêi No 10.520, de l7 dê julho de 2002, do Decreto No 6.204, de 05 de setembro de 2007, do
Decxeto N" 3.555. de 08 de egosto de 2000. do D€{Íeto N" 3.693. de 20 de dezembÍo de 2000,
aplicando-se srbstdiariamenre a Lei N.8.666, de 2l dejunho de 1993. têm enm si ajGtâdo o pÍesente
cont ato, aonforme PÍegão Pr€sencial N" 010/m21, os princípios da teoÍia gerdl dos conFatos e
disposiçôes de direlto prlvado. bem como mediante as següintes cliáusulas e condlçóes:

cLÁusuLA PRMERA - Do oBJETo
Ll. O presente contmto lem poÍ objetivo o fomecimento de cÉneÍos Álimêntícios. destinados ao
abastecimento dâ Cozinha da Casa de Apoio mâÍtida pêla SecÍetâria Münicipal de Saúde, para as
peisoâs de João Coslâ/PI em Tratanento de Saúde FoÍa do Domicílio. Ílâ cãpital TeÍesinâ/pl,
conforme especiÍicâçôes constantes do TerÍno de RdeÉncla. paÍe integrante do Editâl do pregão
PÍ€6encial No 010/2021 e PÍoposta. que passam a integar o presente termo.

cLÁusuLA sEcuNDA - DA LlcrrÀÇÃo
2.1. O fomecimento dos itens. oÍâ contrâtado. foi objeto de licitaçào, de acoado com o disposto no
Capítulo U da t.ei n.' 8.666/93, sob a modâlidade pregão.

CIÁUSULA TERCEIRA - DA VINCL'I-AçÃO
3.1. O CONTRATAIm e a CONTRATADA ün(.trlam.sê pleÍarnênte ao prcsentê mnrrato. ao
PÍegão Presencial N0 010/2021, bem como à proposta fiImâda pela CC,NTRATADA. Esses
docüiíéÍtos consÉm do Proc€sso Llcttatúrto Fregão pÍesenclal n. 0l0n02l e sâo paÍes títep,artes ê
complementar€§ de§te ContÍato, indêpendentemente de t anscriçáo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS oBRIcAÇÔEs Do CoNTRATANTE
4. l. Sào obrigaçôes da eonrâtâíre:

4.1.1. enviar à contratâda, junto com a autoÍizaçáo do fomecimento, a arte dos unifoÍmes com
as infoÍmaçôes necessifuias à coníecção deles.

4.1.2. Íeceber o újeto no prazo e condiçõ€s êstabelecidas ÍD Edital e seus anexos:
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4.1.3. verificaÍ mlnuciosamente, no prâzo ffxado. a coífoÍmtdade dos bêís Íecebldos
provisoriamente com as êspecificações comtântes do Edital e da proposta, para fins de aceitãçáo e

ÍÊcêbimênto deff nitivo:
4.1.4. commicâr à Contrâlada. por escrito. sobre imperfei@es, falhôs ou iÍregularidades

ver,Ílcadas no obJeto fornetldô, pârá que sêJa süb§ritúIo, reÉátadÕ ou codgtdó;
4.1.5- acompanhar e ílscalizar o cumprimento dar obriSaçôes da Contratada. âtravés de

comissão/servidoÍ especialrnênE designado;
4.1.6. efetuaÍ o pagamento à Contratada no !ãloÍ corrêspondente âo fomecimento do objeto.

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seüs anexos;
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cLÁusur-A euÍNTA - DAs oBRtcAÇôEs DA CoNTRATADA
5.1. A Contratda deve cúmpú todõ as obrigaçó€s coÍrstantes no Edital, sels anexos e sua proposta,
a3sumindo @mo exclúsivdÍente leús os riscos e s3 de3pesSs decoÍÍentes da boa e Meita ex€cüsão
do objeto e, ainda:

5.1.t- efetuar a Entrega do obJeto em perfeitas coídl@es. coúorme esp€cifiEaçÕes, pra2o e
local constartes no Termo de Referência e s€us aneros. acompanhado da Íespectila nota fiscal. na
quãl coÍlstãrão as iÍdicâ@ês ÍefêItnles a: maflra, fabÍiÉíte. modelo, prôtêdêncla e paázo de garanüa
oll validade:

5.1.2. respoísabilizâ-se pelos vícios e dânos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a27, do Cüigo de Defeia do CoÍsumidoÍ (Lêi no 8.078. de 1990):

5.1.3. substihriÍ. ÍepaEr ou coÍrigir, às suas expeÍsas, no prdzo fixado nêste Teímo de
Referência, o objeto com a\aafia§ ou defeitosi

5.1.4. comünicaÍ à Cont"atante, no prazo Írüiximo de 2{ (vinte e quatro) horas que antêc€de a
dala da entrega, os motivos que impossitrilitem o cumprimento do pmzo preüsto. com a devidâ
comprovâçáo;

5.1.5. manteÍ. duÍaÍle toda a exeorção do cortÍato, em compatibilidade com as obri8açôes
ôslrmidâs, todas as condiçô€s de habilitaçào e qualificação exigidas na licitaçáoi

5.1.6. MânteÍ o eíderêço. númem de telefone ê endereço de e ÍÍrail pemanentêmenle
atualizâdos;

5.1.7- Não podeú alêgar, em hiÉtes€ slguma, comojustiflcatlva ou defesa, desconhecimento,
incompreensão, dúüdas ou esquecimento das cláusulâs e condiçóes, de contrato, do termo de
Íeferêhcta, dãs espedfltaçôes dcnlcas, bem aírno de tudo o que estlver conddo nas normas
peíinentês. A existência e a atuação da liscalização em nâda diminuirão a r€spoÍsabilidade única,
inlégÍal e eraelusivá ilâ Conhahdá Íô qué cúnaérne áó§ sérviçós é SuÀÉ implicáeões póiaimas ôu
Íemotas. sempÍe de confoÍmidade com o contrato. o Cdigo Ciúl e deínâis leis ou r€gdamentos
ügentes e pertinentes, no Municipio. Esado e ita União-

CLÁUSULA SEXIA DA ENTREGA E Do RECEBIMENTo

.{.2. A Administraçáo não responderá poÍ quâisqueÍ compromlsos assumidos pela Contmtada com
terceims, ainda que vinculados à execrção do prcsente Termo de Contrato, bem como por qualqueÍ
dano causado â terceiÍos em decorÍênciâ de ato da Conúatada, de seus empÍegados. pÍepostos ou
suboÍdiíâdos.
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6.1. O prâzo de enmga dos bens é de até 08 (oito) dias coffidos, cúntados do Íecebimento da orden de
serviço, em remessa parcelada, confome a úecessidade das secÍetarias.
6.2. Os bens serão rccebidos pmvisoriâmêntc no pmã de os(cincú) dias úteis. pelo(a) resporBáret
pelo âcompanhâmento e fiscâlizaçao da contrataçáo, para efeito de posterioí verificâção de sua
aônfoaiildãde coin ás êspealflcâçóes coístántés íéste Teriío de Rêférência e na Éropo§ta.
6.3. Os beís podeÍáo seÍ rejeitados, no todo ou em paíe, quando em desacordo com as especificações
constantes neste TeÍmo de Referência e na proposta. devendo seÍ substituídos no prazo de aré 08 (oito)
dias úteis, a contar da notijicaqão da Contratada. às suas custas, sem pÍejuizo da aplicação das
penalidades-
6.4. Os be.s serão .ecebidos deÍhitivamente no prazo de l0 (dez) dias corridos, contados do
recebimento provisório. após a verificaçáo da qualidade e qüantidade do material e consequente
aceitaçáo m€diante temo circunstanciado.

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se Íeferc o subitem anterioÍ não seÍ procedida dmtro
do prazo 6xado, reputaí-se á como rcalizada, mnsumando,se o Íecebimento defiflitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6,5, O Íecebimento p.ovisóÍi,o oü d€finitive de objete não êxclui a respensâbilidâde da Contratede
pelos pÍejuízos resultantes da incofteta execução do contãto.
6.6. O ÍecebiÍnento dos materiais coÍstant$ deste Termo de RefeÍência ocorÍelli na Sede da Sec.etr ia
requisitante, das 7h:30min às 13h:30min, em dias de expediente na repaftição, nos endereços
informado na ordem de seMço,

CLÁUSUI-A SÉTMA _ DA VIGÊNCIÂ
7.1. Eíe contrato vigoraÍá a paÍir de sua aisinatura, por um periodo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA OnAVA DA FONTE DE RÊCURSoS E DoTAÇÃo oRCAMENTÁRIA
8.1. As despesas com a execução do pÍesente Contrato coneráo à conta dos recusos do Orçamento
G€ral do Município de João Costa de 2021, coírsignado ÍÂ LONZOZ|, atavés do TESOURO
MUNICIPAUFMS,iRecursos Vinculâdos da Saúde/. com .ubrica

CLÁUSULA NONA Do VALoR
9.f. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valoÍ estimado de R$: 66.8{)0,00 (sessenta e
seis mtl e ottoceÍtos Éais), conforme os preços unitifuios constantes da proposta:

CLÁUSULA DÉCMA Do EQUÍLIBRIo EcoNÔMICo.Ftr.,IANCERo
10.1. Os p.eços são fixos e iresjustáveis durante a vigência do contÍâto.

CLÁUSULA DÉCMA-PRMEIRA - Do PAGAMENTo
11.1. O pagarnento serií.ealizâdo no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a paÍtiÍ do
íécêbiinentô da Nota Fisca] óú Fatuaâ. átravéS dê oÍdein bâncária. paÍá cr&ito êítr t,m(o, agéftia e
conta coÍÍente indicados pelo contratado.

ll.l.l. Os pagamentos deconentes de despesâs cujos valores náo ultrapassem o limite de que
trâta o inciso [I do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão seÍ eietüados no pràm de até 5 (cinco) dias
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úteir, contdos da data da apÍ€senraçáo da Nota Fisco.l. nos termos do an. 5", § 3", da Lei n" 8.666. de
1993.
ll-2. Considcra s€ ocorido o rrrêbimeíto da nota Íiscal ou falura Ío tnorneíto cm quc o órgão
contratante atestaÍ a execuçáo do objêto dO contrato.
11.3. A Noh Fiiical ou Fâtui? dêvêlií ser ôbalgatoÍiâmente acomoanhâra da comprovação da
Íegülaridade fiscrl, constalada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, nâ impossibilidade de
acesso ao releÍldo Sistema. mediante consulta aos sítios eleúônlcos oficiais oú à documenbção
mencionada no ârt. 29 dâ L,ei n" 8.666. de 1993.

11.3.1. Congatando's€, junto ao SICAF. a situaçào de iÍegularidade do fom€redoÍ
conÍatado, devedo s€Í lomadas âs pÍoúdêÍcias pÍevistas no do ârt. 3l dâ tnstruçáo Normativâ no 3,
de 26 de abíil de 2018.
I l,{. Havendo eÍÍo na apÍesentação da Nota Fiscal ou dos documentos pninentês à contràtaçáo. ou,
airda, circristâmcla que impeça a liquidaçào da desp€§â, como. poÍ exemplo. obri8ação firanceiÍa
pendente. decorÍente de penalidade imposta ou inadimplência. o pagamento ficará sôbrestâdo até qúe a
Contràtada pÍovidencie as medidas saneadoras. Nesla hipótesê. o piazo para pagaÍnento iniciaÍ-se-á
âpós a compÍovação da ÍeguhÍizaçã) da aitlação, nàe acaÍÍelando qualquer ônus pâra a Contr.tan(e.
ll-5. SeÂá considerada data do pagamento o dia em que constâr como emitida a ordem bancária para
pâgürnento.
11.6. Antes de câda pagamêíto à contrâtâda. seÍá Íeâlizâda coÍsulta ao SICAF parà verilicar a
manutenÉo das cúndtçoE de habilitâçáo exlgidas no edltal.
I1.7. ConíataÍdo-se. junto ao SICAF. â situaçáo de iÍÍegularidade da coÍtrâtâda. s€Í'a pÍoüdenciada
sra notificaçáo, poí escÍito, pai" qlre, no púzo de 5 (cinco) dias úteis, regülaÍlrj süa sltuaçào ou, no
me6mo prazo. apÍ€sente $râ defesâ. O prâzo podêrá seÍ pÍorÍogado uma vez, por igual peíodo. a
critério da mntratante-
I l-8. Prevlamente à emissão de Íola dê êmpeúo e a cadâ pâgâfiento. a AdmiÍistrâçáo deverá Íealizar
consxlta ao SICAF paÍa identiffcaÍ possível suspensáo temporária de paíicipasâo eú licitaÉo, no
âmbito do órgão ou êntidade, pÍoibiçâo de contrata, com o Poder Público. bem como ocorÍências
impeditivas indirctas. observado o disposto no aÍt. 29. dâ lnstruçáo NorÍ!âtivâ no 3. de 26 de abÍil de
2018.
11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considêrada improcedente, a contmtante devení
comunicar aos órgáos respongiveis pela flscallzação da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
confatada. bem como quanto à êxistênciâ de pagamênto a ser efetuado, para que seJam acionâdos os
meios peúinentes e necessíÍios para garantir o Íecólmento de seus créditos.
ll.l0. PeÍststindo a iÍregularidade, a contÉtânte dêvêú adotar as medidas n€cessiírias à rescisão
contratual nos autos do pÍoceso adminiltÍatlvo conBpondentê, a!!êgúâdâ à contmtâdâ a âmpla
defesa-

I l.l l. Havendo a efedvá êxêc1lçeo do obJeto. os pa8aflentos sêrão reallzados normalmente, aré qúe sé
decida pela rescisão do contrato, caso â conúatâda náo regularlze sua situaçãojunto ao SICAF.

ll.l1.l. Sérá Íescindldo o cóítmto eÍi exeóuçãó com a contrdtada inadtmplàite nó SICAF.
salvo por moúvo de economicidade, segumnça nacional oü ouro de inteÍêsse público de aka
reievância, devidamentelustificado, em qualquer câso. pela miíxlma autorldade da conúatante.
11.12. Quando do pagamento. seú êfetuâdâ a Étênçáo tÍtbutála prevista na legislâção aplicável.

ll.l2.l. A Contratadâ Íegulâmente optante pelo Simples Naaional. nos termos da Lei
Complementar n' 123, de 2006. nâo sofrerá a retenção tributáriâ quânto aos impostos e contdbuições
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abrangidos por aquele Íegime. No eítanto. o paganento ficani cúndicionado à apresentaçáo de
compÍovação. por meio de documento oficial, de que faz jús ao trãtâmento tribuüÍio fâvoÍecido
pÍeústo na r€ferida Lei CompleÍnmtar.
I1.13. Nos casos de eventuais atmsos de pagameíto. desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma. pàÉ tâitó, ffóa carÍrvêíeiôíádo que a tãra de minpensâçãô financeúâ devida pela

Contratanle, entÍe a data do vencimento e o efetivo adimplemenlo da parcela. é calculada mediante a
aplicaçáo da seguinte íórmula:

EM=IxNx\?,sendo:
EM = EncaÍgos morâtóÍios;

N = NúmeÍo de dias enre a data pÍevista paía o pagamênto e a do efetrvo pagamento:

VF - Valor da pá,Irelâ â sâ papá.

I = Índice de coúpeÍsaçáo Íinanceira = 0,00016438. âssim apurado:

I=OX) t=í6/100) I = 0.00016438 TX = PeÍcmtual da taxa anual = 6%

365

CLÁUSULA DÉCMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÂO
12.1. A execução do pÍesente Contrato sêÍi fiscalizáda pêlo Diretor do Setor Administrâtivo
Finâícêiro da CONTRÀTANTE

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor relêrido anotará, em regisÍÍo, todas is ocorÉíciâs
relacionadas com a execüÇão do conEato. determlnando o que for necess:fuio à íeguldizaçáo da5 faltas
ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA.TERCEIRA _ DAS PENALIDADES
13.1. Comete infraçáo administ?tiva Íos termos da Lel n" 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.l.l- iÍExecutar total ou paÍcialmênte quâlqueÍ das obÍigaç'o€s asslrmidas em decorêÍcia da
contrâlâ@;

13.1,2. eÍsejâÍ e .etardaíneÍso de êxacuçáo de obJete;

13.1.3. falhar ou fraudar na execrÉo do contrato;
I 3. t .{. compoÍtar's de modo inidôÍEo;
t3.1.5. coÍnet€r fÍaude fiscal:

13.2. Fela ln€t€rl&áo ffial ou parcial do obJeto deste cont ato. a Admirústração pode apilcar à
CONTRATADA as seguintes sançôes:

a
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13.2.1. Àdveíência, por faltas le!,es. assim entendidas aquelãs que não acaffelem prejuizos
signillcativos para â Contratante:

13.2.2. multa moratória de 2% (dois por cento) poÍ dia de atrâso injustificado sobÍe o valoÍ dâ
paÍcêla tnadimpüda, aré o liÍnire de 30 (tÍinta) dias:

13.2.3. multa compensalóna de 109,i tde., poí cento) sobre o valor tolitt do conrr.rlo. nu aiiiô áê
inexecuçâo total do objeto;

13.2.4. em caso de inexecução parcial. a Ínulta compensatória. no mesmo peÍcmtual do
subitem acima, sefií aplicada de foÍma proporf,ionâl à obrtgação inadimplida;
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13.2.5. suspeísâo dê licitr e impedimento de conúolar com o óEáo. entidadê ou unidâde
administrativâ pela qual a AdministÍação Pública opeÍa e âtÉ concÍetànente, pêlo prazo de até dois
anos:

13.2.6. impedimento de licitar e contÍatar com órgãos e entidades da União com o coÍrsequente
d€§cÍ€denciamento no SrcAF pelo pràó de até clncó anos;

13.2.6.1. A Saíçáo de imp€dimênto de licitar e conlrátar previstâ neste subitem
urnHm é aplicável em qúalsquer das htpólesês pÍevisas como líhação admilisEativa rlo
subitem 16-l deste TeÍmo de Refeéncia.
13.2.7. declâraçâo de tntdonetdade para licitar ou conlmtar com a Administraeáo Pribtiaâ,

enquânto peÍduraÍem os motivos detêÍmiíâítes dâ puniçáo ou até que s€Ja pmmovida a Íeâbilitação
p€rante a pópria aulorldade qúe aplicou a peíalidade, que sêrá cúncedidâ sempre que a Contratada
Íessarcir a Contratante pelos prejuízos causados:
13.3. As sançôes pÍevistas nos subitens 13.2.1. 13.2.5. 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADAjuntarnente com âs de muha. dêscontando-a dos pagamêntos a seÍem efetuados.
13.4. Tambem ficam srrjeitas às penaüdâdes do an. 87. tII e Ma Lei no 8.666. dê 1993. as êmpresas
eu p.elissienâis $re:

13.4.1. teúam sofrido condenaçáo definitiva poÍ prâticár. poÍ meio dolosos. fraude Íiscal no
remlhimento de qusisquer tribütoí;

13.4.2. terham praticado atos ilicitos visando â fÍustr& os objetivos da licitâçào;
13.4.3. deÍDÍslÍem não possúÍ idoneidade paía cúno'alar com â Administração em viíude de

atos ilícitos praticados.
13.5. A aplicação de quâlqueÍ d6 peíalidades previstas realizaÍ-se-á em pÍocesso adminishativo que
assegüÍaIiá o conúaditório e a ampla dêfesâ à Contmlada, observando,se o procedimenlo previslo na
têi n" 8.666. de 1993, e subsidiariamente a Lei no 9.781. de 1999. 13.6. As muhas devidas e/ou
prcjuízos causados à Conuatante seáo deduzidos dos valoÍes a serem pagos, ou recolhidos em favor
do município. ou deduzidos dâ garantia. ou alnda, quando foÍ o caso. s€ráo inscÍltos na Díúda Ati!"
do Mudcípio e cobiados judiciâlmeíte.

13.6.1. Caso a Contrâtante deteÍmlne. a múlta deveÍá seÍ Íecolhida oo prazo miiximo de 30
(rinta) dias. a contar da data do recebimento da aomunicaÉo enviada pela autoÍidade competente.
13.7, Caso o \aloÍ da multa náo sêja suficiente para cobÍir os pÍejuí2ls câusados pela condutâ do
licitante, o município podená cobÍaÍ o valoÍ Íemânescente judiclalmente. conforme ârtigo 419 do
Codigo Civil.
13.8. A autoridade competente, na aplicaçáo das sançóes, Ievará em consideraçâo a gÍaüdade da
conduta do inf.ator, o caÉteÍ êdlcativo da peÍa, bem como o dâÍo câusâdo à Administraç.ão,
observado o prircípio da pmpoÍcionaüdsde.
13.9. S€, duÍante o pÍocesso de aplicaçào de penalldade. se houver iídicios de prática de iífrâçáo
admlnlstratlva tlplflcãdá pela Lel Í' 12.646, de l. d€ agosro de 2013. corno ato leslvo à admhtsfaçáo
pública nacional ou estÍangeira. cópias do processo administrativo Íecessárias à apúÍaçáo da
respónsalrilidadê ilâ êmpresa dêVêiãô §êr rêmêtidas à autoridáde compéleite, com despaeho
fundamentado, para ciêÍcia e dêcisão sobre a eventual iÍtstâuraçào de lnvestigaçáo pÍeliminar ou
pÍocesso Adminlstraüvo de Responsabilizaçáo - PAR.
13.10. A apüração e o julgâmento das demais lnfrações adminisrâtivas náo consideÍadas como ato
lesivo à Administiação hiblica naclonal ou esfangeirâ nos termos da l,ei n" 12.846, de l" de agoío de
2013. seguiÍão seu Íito noÍmal na unidade âdminisfativa.

@sso
Prefeitura de Joâo Costa

Avenidâ 1" de Janeiío, ín0. - Cent o - 64.765-000 - Joào Cosrâ - Pt.
CNP.ir 01612580/0001-30
Íêlêíone (89) 3486-0122
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l3.ll. O pÍoacsomeílo do PAR nÃú interfere no s.€üinetrro regü16Í dos píoc€ssos administradvos
especíÍicos para apuração da ocoÍrêrria de danos e pÍejuízos à Administrâçáo Pública Federal
ÍEsultantes de ato lesivo €onEtido por p€ssoa juÍidica. com ou sem a participaÉo de ageÍte públic!.
13.t2. As Énâlidâdês sêráo obÍlgâroriamente ÍegistÍadas no SICAI.

CLÁUSUI.A, DÉCIMA-QUARTA _ DoS CASos DE RESCISÃo
14.1. O pres€nie contÍato será rescindido exc-epcionalmente, por qua§ueÍ dos molivos dispostos no
aí. 78 da Lel n.o 8.666/93, sob qualqueÍ uma das formas desoitas no aÍtigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão adminisfttiva decorrente da iÍexecuçáo roral
ou parcial do contrôto, a CONTRATADA não terá diÍeito a especie âlgumâ de indenlzação.
sujeitando-se às consêquências conúatuais e legais. Íecoúecidos os diÍeitos da Administração,
asseguÍada a ampla defesa.

cLÁusuLA DÉclMA-euINTA - Dos RECURSoS
15.1. Dos atos do CONTRATANTE decorÍentes da aplicação da lai n." 8.666/93, cabem os recu6os
disposlos Ío reu art, 109.

CLÁUSULA DÉCIMA.sExTA - DA PUBLICAçÂo
16.1. O extrato do pÍêsentê Contrato será pubticâdo no Diiário OÍicial dos Municípios. no prazo
pÍeüsto no pani8rafo úílco do aÍt. 6l da Irt n." E.666/93.

CTÁUSULA DÉcTMA-sÉTn4A DoS cAsos oMIsSoS
17.1. Os cásos omlssos seÍão decididos pela Adminisrração Confatante. aplicaÍdo-sê o quê dispôe a
lêi n" 8.666/93. §ras alterações e demâis preceiros de diÍeito públim, e, $pletiyamente, os primipios
da teoria geÍal dos cooúalo6 e âs disposições de direito pri!-àdo.

cLÁusuLA DÉctMA-orrAvA - Do FoRo
18.1. Flca eleito o foÍo da Comarcâ de Sâo João do Piaú a qual Joào Costa é teÍmo Judici&io. pâÍa
dlÍimiÍ as quêstôes derivadas d€ste ContÍato.
t8,2. E por €slarem de acoÍdo, depois de lido e achado @nfoÍme o pÍ€§ênte contrato lavrado em tÍês
üas, assinam as panes abaixo.

João Costa PI, 03 de se{embro de 2021

ezZ.1z--t_ aZ*Ç-A-MUN, DE JoÂo CoSTA/PI
JosÉ NETo DE oLIITIRA

Prefelo Munlcipal
O RODRICUES DOS SANTOS

MINIMERCADO'McÍrâdiÍho VttóÍla"
CONTRATADA

HAS:
TANTE

' ' : NoME:
CPF

@tro
prefeitura de Joáo Costa

Avenida 10 de JarEiío, s/no. - Ce Ío - 64.765-000 - João Costa - pt.

CNPJ: 01612580/0001-30

E-ma | 
Íelêfone (gg) 3486-0122
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COi{TRATANTE: MIJmCIPIO DE JOÃO COSTA = PI, Fssoa jurÍdica de dhslto públicí, ins.rÍâ no
Mlnistério da Fazeda com o CNPJ n" 0r-612.580/0ml-30. com §€d€ e foÍo M PÍaça Central, s/n, Cênúo -
CEP: 64.765-000, Joâo Costa - PL nestê âto repÍe*úâdo por seo Pr€felto, o Sr. JOSÉ NETO DE OLMIRÂ,
brasilêirc, câsado, poíador dâ cédulâ de ldeÍúidadê no 746.784 SSP/PI e lnscÍito Do CPF sobo Í" 259.282.103
lo, Íesitente p domküiaCo eml(Ée Co6t Pl, ls€iliávêl m §€de do P.láek) Municip.l.
CONTRÂTADA: AURÉLIO RODRIGUES Ix)S SANTos MINIMERCÁDo .M.ÍI.iIirIrc vtlórir..
empr6â iÍtssnâ ,to CNJP,4I,!F sob o no 12.317.119/m0l 71, com sede Í6 Rua Raquêl Coelho Pna. 1275
baÍÍo: PaÍque de Exposição - CEP ü7m-0m, m cidade de São Joâo do PkuÍ/Pl, rÊFesênrada ne$e ato por
seu sício administndoÍ o SÍ. Àurelio Rodrfu5 dos 5an,6, ponador da cedúla de idenúdade n" 2.286.025
SSPPI e iMrito no CPF sob o no OA.6O2a$ 98. do$\taote denomlnada simplesÍlent€ CONTRÀTADA,

OBJETO: O pÍ€sênte contrato teÍn por objetiro o íomecimenro dê Cêmrcs Alimeolícios, destirâdos ao
âba$eciÍEob dâ Cozinha da Casâ de Apoi, mantiü pela S€cretaria Municipal de Sâúd€. paE 6 pesoas de
Joào Coía/PI em TratarÉnto d€ Sâúde Fora do Domicílio. na capltâl Tere6inã,,P1, confolm 6peciÍicaçô6
conslant€s do T€ÍÍÍD de Refer€ncia. parte integrantê do Edital do PreSáo Presêncial N'010/2021 e PÍoposta. que
pas§âm a túe8rar o pre§ente terÍm.
VALOR: Ri: 66.80O.m (s€snta € s€is mil e oitocemos reâis)
ViGÊirICIA: É$e corúraro vigorâná a paín de sa asshalun, poÍ um peílodo de 12 (doz!) mêses.
RECURSoS E DoTAçÃo oRçAMENTÁRrÁr TESoTJRo MUNIctpAUFMS/Rêqrr.o§ vinculâdos à

,oâo Coía - PI. 03 dê serembrc de 2o2r
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EXTRÁTO IX) CONTRÂTO ADMTMSTRÂTIVO N.ÍIISI?TZI . PMJC
PÍocesso Adminisr.atlvo N' A62/2021. P|'/JC
Pregào PEsenctal N0 0to/mzl

PreÍeitura de João Costa
Avênida 1. de Janeiro, si/no. , Centro - €ú.765-000 , Joâo Costa - pt.

fÀlããr CNPJ | 01612580/C)001-30
YJ --- Íebfone (89) 3486-0122

k@FEB.*ci* É-rnailri-il -"1 ':' "'r rl

UNID, ORÇ PROJ, ATIVIDADE NAT, DESPESA F.R, , C,A.

02.u.00 - FMS
10.301.0210.2055 - Manutençáo e Encargos do

FMS
3.3.90.30.00

Mat€rblde Consunú
t.2t4.02
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