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CONTRATO ADMIMSTRÂTIVO N'0112021 . PMJC
Processo ÁdministraÍiyo N'014/2021 - PMJC
Dispensa de Liciíoção N'007/2021.

O MIJNICIPIO Df .fOÃO COSU - PI, pessoa jurídica de direito público, inscrira no Ministério da
Fazenda com o CNPJ no 01.612.580/0001-30, com sede e foro na Praça CentÍal, s/n, Centro CEp:
64.765-000, João Costa - PI, neste ato represenrado por seu Prefeito, o Sr. JOSÉ NETO DE
OLIVEIRA, brasileto, casado, portador da cédula de identidade f 746.7U - SSP/PI e inscrito no
CPF sob o n" 259.282.103-10, doravante denominada CONTRATANTE, e a MARIO ALMEIDÀ
DA SILVA - EPP "Casa do Campo", inscriÍa no CNPJ sob o n" 11.614.44310001-99, com sede na
Rua Francisco Ferreta de Carvalho, no 796 Centro - CEP: 64.760-000, na cidade de São João do
Piauí/PI, neste ato representada por MARIO ALMEIDA DA SILVA, RG n" 189.674-SSP/pI, CpF n
096.751.163-15, doravante denominado CONTRATADA, têm entre sí, justo e acertado o presente
CONTRATO, de acordo com o Processo de Dispensa acima referido, processado nos termos do AÍ.
24, inciso II, da Lei n" 8.666193 e Decreto N" 9.412, de 18 de Junho de 2018, mediante cláusulas e
condições que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l.l.ConsÍilui objeto do presente contrato o íornecímenÍo de Mdteriais de Expedimte, para o

desenvolvimmto das atividades adminisÍraÍivas dos diversos seÍores e departamenros da
administração municipol de João Costo - PI, conforme Proposto apresentada, que passa a fazer
parle inlegrante deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DoCUMENTOS APLICÁVEIS
2.1. Integram este Contrato, independente de transcrição, os docümentos a seguir discriminados, de

cujo teor as partes declaram ter pleno coúecimento e aceitaçào.

2.1.1 . Proposta da Contratada;

2.2. Em caso de dúvidas ou divergência entre documentos aplicáveis e este Contrato,
prevalecerá este último.

CLAUSULA TERCEIRA : VALOR
3.1. O contrato é por empreitada global e seu valor é de R$: 15.400,00 (quinze mil e qattroceníos

reais), e compreende materiais, mão de obra, frete, bem como encargos sociais, seguro e
quaisquer outros encaÍgos previstos.

3.2. Os recursos para pagamento da obra objeto do presente Contrato serão provenientes da fonte de
Recursos do TESOURO MUNICIPAL/FMS,/Recursos Vinculados da Saúde/FMAS/Recunios
Vinculados do SociaVQSE/FUNDEB 4oo/o, consignados nas seguintes rubricas:

oEr
Prefeitura de João Costa

Avenida 1o de Janeiro, s/no. - CentÍo - 64.76S000 - João Costa - Pl.
CNPJ: 01 6'12580/0001-30
Telefone (89) 3486-0034

E-mail:

"iÀ

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

02.01.00 - GAB U.122.0O26.2OO7 - Manutenção do Gâbinete do
Prefeito e Vice-Pref

3.3.90.30.00 - Material
de Consumo

1.001.00
02.02.00 - SEMAP

O4.122-OO27 .2010 - Manutenção da Secretaria
Admini stração e Planeiamento

26-782-0666.2012 - Manutenção e Conservação
da Sec. Mun. de Transporte

02.06.00 AGRIPE 20-122-0027.2020 - Manut€nção da Scretaria de
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AgÍicultura e PecuaÍia

02.07.00 sEDUc 12-361-0753.2024 - Administração e Encargos da
Secretaria

02.1 1.00 - FMS 10.301.0210.2055 - Manutenção e Encargos do
FMS 1.2t4.02

02.13.00 - FMAS 08.244.0172.2071 - Manutenção do Fundo
Municipal de Assistência Social 1.311.04

ct Áusura quaRTA: pRAZo

4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a paÍir da sua
assinatura.

clÁusure qunrrA: FoRMA DE pAGAMENTo

5.1. O documento hríbil para cobrança será a Nota FiscaVfatura que deverá ser apresentada com os
seguintes dados:

5.2.

5.3.

- Objeto do Contrato

- Número da Medição
O pagamento seÉ realizado por medição dos serviços executados, sempÍe que for aprovado
pela fiscalização e recebido pela Contratante.

No caso de atraso na apresentação dos documentos de cobranç4 o pagamento correspondente
será prormgado pelo mesmo número de dias.

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃo
6.1 . O presente Contrato será rcscindido independente de interpretação judicial ou extrajudicial, sem

indenização de espécie alguma nos seguintes casos:

6.1.1. Se a CONTRATADA:

6.1 .I .l . Não cumprir qualquer das condições estipuladas neste inshumento;
6.1.1-2. Transferir o Contrato a terceiros, no Íodo ou em parte, sem prévia e expressa

autorização da CONIRATANTE;
6.1.1.3. For multada num total que atinja um limite de 30.Yo (tnnta por cento) do

valor global previsto no contrato;
6.1.1.4. Intenomper os trabalhos por mais de I0 (dez) dias consecutivos, sem

justificativa aceita pela CONTRATANTE.
6.2. Ou se omÍTer:

6.2.1. Decretação de falência ou instauração de insolvência da CONTRATADA.
6.2.2. A constatâção pela CONTRATANTE de que a obra não será concluída no prirzo

previsto.
6.2.3. Atraso injustificado no início do serviço.

cLÁusuLA sÉrrMe: MULTA
7.1. A multa por atraso na entrega da obr4 por culpa da CONTRÂTADÀ sená calculada na forma

abaixo, não podendo exceder a 30%o (kinta por cento) do valor do Contrato:

M = 0.10 xN

omr
Prefeitura de João Costa

Avenida 10 de JaneiÍo, s/no. - Centro - 64.76'000 - João Costa - pl.
CNPJ: 0í61258010001-30

E-mail: 
Telefone (89) 3486-0034
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M = Percentagem representativa da multa; VISTO
N : Número de dias em atraso

7.2. A penalidade não se aplica nos casos decorrentes de força maior ou caso fortuilo que, alegados,
forem aceitos pela CONTRATANTE, ficando a exclusivo juízo desta, a aceitação.

7-2.1. Ocorrendo o motivo de força maior e /ou casos foruitos, será adotado o seguinte
procedimento:

7.2.1.1. Comunicação imedíata da ocorrência, pela CONTRATADA e comprovaçào
de seus reflexos, na medida em que forem positivados;

7.2.1.2. Comprovação legal da ocorrência pela CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da comunicação feíta pela
CONTRATADA;

7.2.1.3. A CONTRATANTE deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da comunicação da CONTRATADA, aceitar ou §eitar os
motivos alegados, por escrito a rââo de sua eventual recusa.

7.3. Não podená a CONTRATADA invocar as exceções de força maior ou caso foÍuito se houver
agido com culpa concomitante ou anteriormente ao evento.

7.4. A multa eventuatnente aplicada à CONTRATADA, será deduzida da medição seguinte à sua
aplicação, devendo a CONTRATADA no prâzo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação, recolher a tesouraria da PREFEITURA, a diferença, caso existente, a favor da
CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA: REAJUSTE

8.1. Os preços não deverão sofrer reajustes, no entanto, havendo liberação dos mesmos, o reajuste se
fará de acordo com a política econômica do Govemo Federal, vigente à época-

CLÁUSULA NoNA: DISPoSIÇÕES GERAIS
9.1. As quantidades de materiais e serviços, constantes das planilhas, poderão sofÍer alterações, para

mais ou para menos, pela execução ou inclusão de obras e de serviços novos, desde que, neste
último caso, a variação para maior não ultrapasse 25o/o (vtnte e cinco por cento) do valor
previsto neste Contrâto.

9.2. A r'ão aceitação, justificad4 de algum serviço, no todo ou em parte, não implicara na dilataçâo
do prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE neste sentido.

9.3. A CONTRATADA sení dada" por escrito, as instruções, os desenhos ou documentos adicionais
necessários ou indispensáveis por pedido fundamentado.

9.4. CONTRATANTE e CONTRATADA acordam que, a partir da data de assinatura deste
instrumento, todas as alterações de natureza técnica que se fizerem necessárias, serào
consubstanciadas mediante troca de correspondência epistolar, onde fiquem definidos seus
objetos e sua mútua concordância. No entanto, as citadas correspondências passarão a fazer
parte integrante deste Contrato, como se nele estivessem integralrnente transcritas.

CLÁUSULADECIMA: FORo

Prefeitura de João Costa
Avenida 'lo de Janeiro, s/no. - Centro - 64.76S000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 016í2580/0001-30
Telefone (89) 3486-0034

E-mail:
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I 0. 1 .Fica eleito o foro da cidade de São João do Piaui, da qual o município de João Costa - pI, é termo
judiciário, como competente para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando-se
expressamente a quâlquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e acordadas, as pârtes assinam este Contrato em duas vias de igual teor e
forma e para um só efeito perante as testemunhas, que também o assinam.

João Costa,{P[ 10 de

AO COSTA/?I
José de Oliveta
PrqÍeito Manicipsl

/.--
MUNI

Campo"
CONTRATADA

Nome
CPF:

crrtÁ

Prefeitura de João Costa
Avenida 10 de Janeiro, s/no. - Centro - 64.76!000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 01612580/0001-30

E-mait: 
Telefone (89) 3486-0034

Nome
CPF:
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!'IGENCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a Partir da sua

assrnatura.

João Costa/Pl, I 0 de fevereiro de 202 L
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINI§TRATIVO N. O1I/202I - PM'IC

Processo AdministraÍivo N'014/2021 - Plu[JC

Dispetsa de Licitação N'007/2021'

coNTR{TA}rrE: o MUNICIrT0 DE JoÃo cosrA - pI, pessoa iuridica de diÍeito público, inscrita no

Midsrério da Fazenda co. o cr,lrioí"oiãüseÚúÉ0, "oá 
s"de é foro * Praça cenral. ín, centro

cEP: 64.765400, João Costa - PI, il ";;;*;;; 
por seu^Prefeito', o sr', JosÉ NETO DE-9!ryPIRA'

brasileiro, casado. port oo, a" 
"eauüãà-iààr,iáà" "" 

i+o.ig4 - ssP/PI e in§crito no cPF sob o n' 259 282-lo3'

t0, doravante denominada CONTRATANTE'

GoNTRATADA: MARro Atú];i'iÁ snva - EPP *Casa do Câmpo"' inscrita no 9Yl:* " *

ll.614.4431000l-99, com sede '^ 
i;;'tan;;; F ttti'u d" Carvllho' no 796 - Centro - CEP: 64 760-000' na

cidade de São João do piurypr, oàriJ;;;;;";;d" p".!ÍARIO ALMEIDA DA SlLvA, RG n" 189-674-

õõfpr, õpr r-0x.751.163-15, doravante denominado coNTRATADA'

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato o fomecimento de Materiais de Expediente' para o

des€nvolvimento das atividades áa-ioirt tiuu" dos diyersos setores e departamentos da. administraçào

municioal de Joào cost - pI, 
"onroã" 

noú"tu opr"r"ntuau, que passa a fazer paÍt€ integrante deste termo'

Üii.oh, R$: 15.400,00 (quinze mil e quatrocenlos reais)

dãiÂ3ôí íirôiÃàãiio"ô;ffiffiiiü-.. -rÉsouRo MTTNICIPAL/FMS/Recursos Vincurados da

saüle/FMAs,&ecursos vincutados ão-sãiuyeir,rrurvoeg aoolo, consignados nas se guintes rubricas:

@nr
Prefeitura de João C

Avenida 10 de Janeiro, s/no - Centro - 64'76í000 - João- Costa^- Pl-

CNPJ: 01612580/0001-30
TeleÍone (89) 348G0034

F.R. - C.A.NAT. DESPESA
PROJ- ATTVIDADELINID. ORÇ

M.t22.0026.2001 - do Gabinete doManutenção
Prefeito e Vice-Pref02.01-00 - GAB

M.122.O027 -2010 - Manutenção
amentoe

da Secretada

ZO.ISZ.OAAA.20|2 - Man tenção e Conservação

da Sec. Mun. de02.03.00 - sEMtrT

20.t22.0027 .2020 - da ScÍetaÍia deManutenção
tura e PecuaÍia02.06.00 - AGRIPE

1.001.00

Secretaria
Administra$o dae Encargos5'7 .2024336 02

02.07.00 - SEDUC

1.214.O210.301.0210.2055 - Manutenção e Encargos do

1.311.04

3.3.90.30.00 - Material
de Consumo

08.244.01'12.2071 -
Assistência Social

do FundoManutenção
de02.13.00 - FMAS

E-mail:

a
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02.02.00 - SEMAP

FMS02.11.00 FMS

nEtEs socws
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