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CONTRATO ADMINI STRATTVO N. 010/2021 _ PMJCPROCESSO ADMINISTRÁ rtv'o N" ot ltzoz t _ pMlõ
INLYIGIBILIDTDE N" OOJ./)01I

a

ff]"I§,X':;ffi1tJ"JI"l:.11"'li: con'ato. de um rado o.MUNrcrpro DE roÃo cosre -0t.612.580/0001_3o,.or r.o1rl 
1úblico. inscrira no Minisrerio da Fazenda conr o CNpJ no

il#r#1n*i*:Tir:f{i;.,:.,;#thi{[',i?"::§,fqtr:Ê$i:::i::n
Íesidente e domiciliado 

"n, -,oao co.rnl"p'i- ,".ir:1l1,"_i'lltjto no.CPF.sob o n" 259.282.t03-r0,

§ilí}xsil'àTlr**ilt*i jiliiffi 
l'3it.r-* ]lil*,,],:i']n." t9.455..107/000 t_3 l, estabr

na cidade de Valenca do p

r.,#j*ld§ffi [$]í*]:*í1f3,t::,;:§ffi i$j,"*]ri:i:*:üconforme aÍigo an. 25, ínciso I c/c art. ,1, ir.í" iii,'i.tJato' 
com inexigibilidade de liciraçÀo.

regendo-se pela referida Lei eperas seguintes cláusulas: t n" 8'666, de 2l dejunho de 1993,

DO OBJE1 O
cLÁUsuLR PRIMEIRA _ Corsliruem objeto do presenre cAssessoria e Consuttoria fe"^i""-..*ã"iii:^:I:1"11. contraro a presraçào de Sen iços de

XIX*: j:lri[U::i j,V.ã*,3j,""1.".J#]F::*.ÍU:*:*lf,**liim
,"r*,oorlo*oo*po üntôo - pr., !*"ria"i[i'.-a""101",o, 

" ..NTRATADA preslará os
Consultoria Técnica na preslaçào de Contas, cadastrarnento e acomr,hh.---.^ r^ ^e projetos do Municipio junro âs irriioli"ãJ. ,'^?|?:1::t:lt1'": acompanhamento de convênros
Assessorame,," ," ru,.llll..qiçoes 

ao couàÀã;,ffi;l':;"â:#,tanhamento de convên

onentações a seÍem adotadas, o.'n't'''o 
ou seu prepoío designado u..rcu du. proyidências c'pr..tu, 

iniàrrilç-ül') 
uüs processos e Proietos em andamento feresina/pl e Brasiria/DF:

possam inrerterir n;;il;;.;;iTn]'rfl?ffiT do covemo e.t,auut 
" 

i.a..ui *" *íílir*"
DA FINALIDADE
clÁusuu sEGUNDA _ A
tinalidade apoiar os g"rror". 

"1ii,"^t^tlria 

e Consultoria prestada-s pela coNTRATADA rcrá oor
probremas Já.",,,i",olli,",llt'rXffi,*'.,1'lilllrX"..".,l,XT,r"nf:Uh::*.#,;";'j j..

!.sBrc-aCôes DA coNTRADADA
.LAUSULA TERCEIRA - Durante a execução do presente contrato, a ..NTRATADA obriga-se a:

,.,r.,,,',1,t§li"Ii['lj'r.Íi,*,"]:l':ção' a coNrR {rADA deverá inrormar a MLNrcrpro.
esteiam sendo aco,,orrúã, 0.,"tâã"§;üTffif 

t"* por esta. na execução de seus inreresses qu'e
Preslar serviços confatadr
vurr.r.igitJ u".r".;;;l:: 

*"-tt' ética' probidade e de
rformaçoes obtiàã#;ã il,."fi i||.";-J,::i1:,,:"n 

ica cabiver :

QÍTO
Avenida 1o de Janeiro, s/no

E-meil

pre
- Cêntro - 64

prefeituÍanun

feitura de João Costa
765-000 - Joâo Costa _ ói
CNPJ 01612580/0001_30

I eJeíone (89) 3486-0034
raigdrtúiL.!. Jr;r, ! il,. J, r,,fi

t,\
Rfots §ooâls

Oprerelturaoeioaotnrtl tÍ'-ÍÊilll.rn,rthl.rlÃkt.ioiô(.rlír
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Respon sabilizar-se pelos danos causados diretamente à Admidecorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não exc luindo ou reduzindo c'ssa

o
Prefeítu ra de

nislraçào ou â tercei ros.
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRAT ANTE;Assumir. Por sua conta exclusiva, todos os encargos resul tanles da execuçâo do contrato.inclusive impostos. taxas. emolumentos e suas majorações inciden tes ou que vierem a incidir sobre oreferido objeto. bem como encargos tecnicos r. trabalhistas. prcvidenciários e securitários do seupessoal;

Prefeitura de Joâo Costa9flo Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - ô4.765-000 - Joáo Costa -CNPJ: 016í 2580/0001-30
Telefone (89) 3486-0034E-mail pref ê úu ra m u n rc rD a IioAo§g sta@omail.co_r!

,.rr'ur"!t"'-t 
nu execuçâo do presente contrato somente pessoar em situaçâo trabarhisla e securitária

Manrer durante a execuçào do..conúalo e em compatibiridade com as obrigações assumidas.todas as condições de habititação e qu"rin*iã" ._igiã*"r'""rilitça".
OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
CLAUSULA eUARTA _ São obrigações do MUNICIptO:

lornecer as informaçôes necessárias e precisas ao

;TH,;f;".;;::X,.fi jIjIIJRATADA;il,ri.ü;;',;"",.ui}ffiTl"*'"ff 
;:,?,ff;.T:

fi"l "r;;;;;;;r;,oi::üÍ: 
tncorrela de documentos' que possam causar descontinuid;;;;;;;. 

"Eferuar, na data fixada, o pagamento do preço ajustado;

^^..__Designar 
preposro(s) para acompanhai (;,ni ;;;;r,CoNTRATÀDA, no.uto a'" urren.;u ao Ér"r"ito; ""'r - ''ruarreÍllo dos serviços realizados pela

Manifestâr, tempesrivamente, sobre os reiatórios, comunicados e consurtas, orais ou escritos.:l[".]'ilfi[:[:?HmT:f,J'",'" '"' **iiài"..1.1"*u" e, p,inciffi.-,ti,'"à".J,'"r..

:xs:-!i1iü:'ifi,::';i,ffi;r,r:.:ilf,::'-:::ânão consranres d-esre conrraro, rais como:
CoNTRATADA a serviço doüUNICiprô; 

---- ' -".^ PrÔcessuais' fora do domicilio da

DO,LOCAL DE ATENDII\ ENTO
CLAUSULA QUTNTA . os
Huu.ndo n..",.-iãur;:;..^:i*"i?[i.^"#r.l}:,Â,,,,*'",Í:§f: ser execur-ados em reresina/pr.

fi,*:ffi:1.o::.:il: 
desrocâmenros . .;fi;;;;; ;:::"ilüii,tfi',ãl:.';1t.,xlu;illl;i,."x13

P9,lsço e FORMA DE PACAMENTOCLAUSULASEXTA-O,
coNrnaiÀoÃ1'.Jrro.,í oj*r" dos serviços a sercm

pagará à GoNTRATADA a imo^Pint" 
r"'u ;;t'-';j;:l #:H,#':"':tàJ,HffiiirÊ

puiuop",ioaoã.",;iffii;:.::i:T[}!ã&Í,1?.§"X,f:U:,;:lll,l$,:,;;r,;;'J,:i",.

PARÁCRAFO t*,rr,1?,,_|" caso de descumprimenlo desra ctáusula a CONTRA.I_AD^se isentará de quaisquer responsabilidades e/ou obrigaçá"r.o.iuri., ,"o" 
"or*ro,PARÁGRAFO SEGUNDO _ .o MUNICIpto pagaráproveniente do FPM- Fundo de p,"i";-""^-r^'^- i:,::_. y"F*u.:- _LUNI RATADA. com recurso

Mercadorias e Serviços. Panicipação oos tlunicffi. r."":']mâT .ill,r'r'#I"

Pl. ;<-

sfDrs socr/úi

Oprefelturadeloao.o.t. l,r.n'it(!r ;fi ,,rrlÍ jIir.tclór,,,..i.rr

t
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.ARÁGRAFO TERCFIRO _ O_ pagamento será efetuado pelo ML_rNlClplO, mediantei?Jj;.;::Tili,l;:.:.JffH3ã" "";#iãt;"*I,"'H ;,;::da EMpRESA. no dia ,0 de cada

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
C-LAUSULA SETIMA _ As desr
a. 

'"",oo p.op,io á.'iusôL"n'diiür§r'üJ^T:'J:'-*,::;;li:f.**. correrão à conra de ronte
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Prefeiturade

Avenida ío de Janeiro, s/no. - Centro

SEC. MUN. DE OBRÁS E SERVIços púBl,tcos
lvíanuten ção e Encargos da Secretaria de Obras e Sev

NAT. DESPESA Públicos
Serviços de Con sultoria

TESOURO MUNICIPAL
DACORREÇÀ O MONETÁRIA E DO EQUiLIBRIO ECONÔMICO. FINANCEIROCLAUSULA O TAVA - A recomposição dos valorcs dos serviequilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo

ços reger-se-ão de lorma a manter
Percentual de

o
lucro do preço do serviço ofenado em sua propostâ na época da licitação

dos valores, no caso de
percentual acumulado dos

VIGEn-CIA

RESILIÇÃO E RESCISÃO

0.,, aotnâtX?Blo.tll|[ejRo - o eluiribrio econômico-financeiro será soricitado expressamenre
derarhada d" j;;;;';,,ilü;;";,jfi:i 

::,f,::""[:j#i:§.devendo up,.,.,o. pr*iii"ã;;,,
analisado pclo Setor t inancciro oo Mt NICIplo. nProbalórios dos cuíos. que scrá

PARÁGRAFO SECUNT
relarivamente a furrru, unr.rio,n,lfl ^-:-1o-. 

t"tâo considerados pedidos de rccomposiçào de preços,nre enlregues. mesmo que essas ainau rao tent o,, "rij"'or,àiril.r.
PARÁGRAFO TERCEIRO _ o preço cobrado nào ooderá

:: xr:T"1* ff :L:3HHl,'.ffi ,iJimi*ri sl#ff :?,T,llffi:"""i' 
-iü,i;'{l 

iTiriT
PARÁGRAFO eUARTo _ sem prejuízo da recomposiçãoprorrogaçào do contrâro, o mesnro l1l ::,iufu" *.*ru.',u"#l* o.,oultrmos doze meses. tendo por base o lCp_M

CLAUSULA NONA _ Esre contrÍ
ser renovado nos t.*.J;#;â:"ul!ir*ffJ::f .T,ffi,#:*:,.ru |z, i::,? 

meses podendo

CLAUSULA DECTMA _ O ores<
das pa.rres. desde que notln;r. 1n11.."-lntrato 

será.resilido. sem ônus, a quarquer rempo, por quarquer
anlecedência ,__ .._,,.,yus à outra, por esctilo. com um prâzo mrnrmo de l0 (trinta) dia; de

@lIo
Prefeitura de João Costa
- 64 765-000 - Joáo Costa _ pr

CNPJ: 016 i 2SB0/0001-30
Tetefone (89) 3486-0034

ri:: i :1. i

E]\TÁRIAOR Á_\t
UNIT)

02.09.00

PROJ. ATIVIDADE I 5_.t52.0068.2048

3.3.90.35.00
F.R. . C.A. t.001.00_ t 00

RtoEs s{xt us
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PARAGRAFO PR'MEIRO - será rescindido, de preno direito, o presente contrato,
independentemente de quarquer aviso, notificação ou inte.peração judiciar ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

. . Descumprimento de qualquer cláusula contratual, ou cometimento de reiteradas laltas ou de
irregularidades praticadas na prestação dos serviços;

Desatendimento às determinações emanadas pela GONTRATANTE, relatiyamente à presração
dos serviços de responsabilidade da COVfnAfaOa;

DA,PUBLICAÇÀo
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial
dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 6l da Lei n., g-.OOOlq:.

DOS CASOS OMISSOS
cLÁusuLA DECIMA-SEGUNDA - os casos omissos serão decididos pela Adminisraçâo
Contralanle, aplicando-se o que dispõe a l*i n" 8.666/93, suas alterações e demaii preceiros de direito
público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos.

DISPOSITIVOS GERAIS
CLÁUSULA DÉclMA TERCEIRA - Qualquer alteração na redaçâo deste contraro será ltita atravcrs
de lermo aditivo assinado pelas paÍtes e firmado por duas testemunhas.

DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . A CONTRATANTE E A CONTRATADA CICgCM O fOTO dA
cidade de São João do Piaui/Pl, da qual o municipio de João Costa, é termo judiciário]renunciando a
quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir litígios porventura oriundos do
presente instrumento.
E por estarem assim justas, acordadas e contratadâs, as paÍes âssinam este instrumento, feito em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhâs abaixo.

I / Joâo Costa/pt, 03 de fevereiro de 202 l.
, ,-\ I -

íPtt /'D J oú7^,* )----. .. -r. .
MUYÍICiPIO DE JOÀO COSÍE.IPI AGILTZA ENGENHARTA E SüRVICOS

José t,"eto de Oliveira IMOBILIÁR! OS - Epp
Prefeito Municipal CONTRÁTADA

TESTEMUN
NOME
CPF:

tt NOME
CPF: oo5 3 62. q7-<- I

QÍlo
PreÍeitura de João Costa

Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - Joáo Costã - pt.
CNPJ: 01612580/000'1-30
Telefone (89) 3486-0034

RfDES SOCI §

Íl preíÉiturâÍnuni.tf,aldeloâo<data

E-mail; r,r,:1,: r.r r


