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3.2. Os recursos para pagamento da obra objeto do presente Contrato serâo provenientes da fonte deRecursos do TESOURO MUNICIP AllFMS/Recursos Vinculados da SaúdelFMAS,lRecursos
Vinculados do S SE, co nas rubricas:

o Mt'Nrclpro DE rOÃo cosra - pr, pessoa jurídica de direito púbrico, inscrita no Ministério daFazenda com o cNpJ no 01.61 2.5g0/0001-à0, 
"o* 

t"a. "ãi nu p*ça central, s/n, cenÍro - cEp:y1_6!:900, João Costa - pI, neste 
_ 
ato. representado por seu preÊito, o Sr. JOSÉ NETO DEoLrvEIRA, bras eiro, casado, porrador da ceduu ae io'emidaae n" 746.7g4_ ssp/pl e inscrito no

9lF^ib- o n" 259.282.103-10, ãoravante aenomioua, óoNineraNre, e a MARro ALMEIDADA srLVA - EPp "casa do campo., inscrita no cNpl ,"f o n" 11-614.443/0@l-99, com sede naRua Rodrigo carvalho' n' 753 -cántro - cEp: 64.760-000, o. 
"iaaa" 

a" sa" l"áo ao pãiirpi, ,"rr.ato representada por MARIo ALMEIDA DA SILVA, RG n. r 89.674-ssp/pl, cpe n" oso.i! i iãr_rs,doravante denominado ..NTRATADÁ, tê11 gnhe ;i, ju$o ; acertado o presenre C.NTRAT,, de
":Td:-::^T.It"cesso de Dispensa_ acima referido, proc"essado nos termos do AÍ. 24, inciso tr, da Lein'8'666/93 e Decreto N" 9.412, de 18 de Junho de 2õ18, mediante cráusulas e condiç;";-;;;;"*,
crÁusura pnnaErRA - Do oBJETo
l.l.Constitui objeto do presenÍe contrato o fornecimenÍo de materiais de construÇão em qera!,visando a *ecação de pequenos reparo.s e'adoptações para 

" 
a^"*ànii"ri"'i^'íi*iálal, a",diversos setores e departamenÍos da adminitraçao munrcipat tre Joõo r-osii 

- - 
i;,-"rrÍbr."Proposta apresenÍada, que passa a Íazer parte int;gronte deste termo.

clÁusule SEGUNDA: DocuMENTos aprtcÁvrts
2'I' lntegram este contrato, independente de transcrição, os documentos a seguÍ discriminados. de

cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitação.

2.1.1- Proposta da Contratada;

2'2' Em caso de dúvidas ou divergência entre documentos aplicáveis e este contrato,prevalecerá este último.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALoR
3'1' o contrato é por empreitada global e seu varor é de Rs: 17.000,00 (dezpssae mir reais), ecompreende materiais, mâo de obra, fiete, bem como encargos sociais, seguro 

" 
quui.qu"a

outros encargos previstos.

CONTRÀTO ADMINISTRATIVO N'OI2/2O2I - PMJC
PROCESSO ADMTNISTRANYO N' O I 5/202 ] - PA4X:
DtspENSÁ DE LrctrÁçÃo t t" ooatzoz t .

0Ílo Avenida ío de Janeiro, s/no. - 
""^"" 

lg!";Xy;h!l3:"g1Ti
CNPJ: 01612580/0001_30

TeteÍone (89) 3486-0034
E-mail:

T]NID. ORÇ. PROJ. ATIVIDADE NAT. DESPESA F.R. - C.A,
02.01.00 - cAB M.122.0026.2007 - Manutenção do Gabinete do

Prefeito e Vice-Pref

02.02_00 - SEMAP t0 - Manutenção da Secretaria
e

04.122.0027.20

02.06.OO . AGRIPE 0 - Manutenção da Scretaria de
e Pecuaria

20_122.@27.202

02.07.00 - SEDUC .2024 - Administração e Encargos da
Seçretaria

t2.361.o7 53

02.09.00 - sEosP 15.452.0068.2048 - e da

3.3.90.30,O0 - Material
de Consumo 1.001.00
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cLÁusura quaRTA: pRAZo

o prazo de vigência do presente contrâto seá de 60 (sessenta) dias, contados a partir da suaassinatura.

crÁuswe qun*rA: FoRMADE pAGAMENTo

5.1. O documento hábil para cobrança seÉ a Nota FiscaVfatura
seguintes dados:

que deverá ser apresentada com os

- Objeto do Contrato

- Número da Medição

6.1.1.3.

5'2' o pagamento sení realizado por medição dos serviços executados, sempre que for aprovadopela fiscalização e recebido pela Contratante.
5'3' No-caso de a*aso na apresentação dos documentos de cobranç4 o pagamento co,espondente

sená prorrogado pelo mesmo número de dias.

clÁusula sExrA: RESCtsÀo
6'l' o presente contrato será rescindido independente de interpretação judicial ou extrajudicial, sem

indenização de espécie alguma nos seguiates câsos:

6.1.l. Se a CONTRATADA:

6.1.1 .l . Não cumprir qualquer das condições estipulartas neste instrumento;
6.I.1.2. Transfeú o Contrato a terceiros, no toão o, 

"* 
pu.t", sem prévia e expressa

autorização da CONTRATANTE;
Fo1 m1ltad_a num total que atinja um limite de 30% (kinta por cento) do
valor global previsto no contrato;
Interromper os trabalhos por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE.

Ou se ocorrer:

6.2.1. Dercretação de falência ou instauração de insolvência da CONTRATADA.
6'2.2. A constatação pela GONTRATANTE de que a obra não será concluída no pftrzo

previsto-
6.2.3. Atraso injustificado no início do serviço,

CLÁUSULA SÉTTMA: MULTA
7.1. A multa por atraso na etrtrega da obr4 por culpa da CONTRATADA, seá calculada na forma

abaixo, não podendo exceder a 30oá (trinta por iento; do valor do Contrato:

6.1.1.4.

M:0.10 x N

M : Percentagem representativa da multa;

oEll
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - 

"""".l[iriJlT&9:;i33:":l"liCNPJ: 0161 2580/0001-30

E-mait: . Telefone (89) 3486-0034

Secretaria de Obras Se Publicos

02.1 1.00 - FMS 10.301.0210.2055 e Encargos do
FMS

- Matrutenção
1.2t4.02

02.13.00 - FMAS .2071 - Manutençâo do Fundo
de Assistência Social

08.244.O172
M 1.31t.04
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7 .2. A penalidade não se aplica 1T.:To, d_""oo"rtes de força maior ou cÍrso fortuito que, alegados,forem aceitos pela CONTRATANTE, ficando a exclusivo juizo desta, u r";itu;;.,*' 
*'

7'2'l' ocorrendo o motivo de força maior e /ou casos fortuitos, será adotado o seguinteprocedimento:

7'2'l'1' comunicação imediata da ocorrência, pela ..NTRATADA e comprovação
de seus reflexos, na medida em que forem positivados;

7.2.1.2. Comprovação legal. da 
_ocorrênôia p"U cbNfnef,Áfff no prazo de 48(quarenta e oito) horas, 

"ort^d". da *ar,oi""çao 
.f"iã 

pela
CONTRATADA;

7'2'r.3. A CONTRATANTE deverá" no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da comunicação da CONTRATAOA, aceitar ."- ,"j"1 * .,
motivos alegados, por escÍito a raáo de sua eventual recusa.7-3' Não poderá a CONTRATADA invocar as exceções de força maior ou caso fortuito se houveragido com culpa concomitante ou anteriormente âo evento.

7.4- A multa eventuarrnente aplicada à ..NTRATADA, sená deduzida da medição seguinte à suaaplicação, devendo a CONTRATADÁ no prztzo miiximo de 05 (cinco) dias úteis, 
"1rÀão. 

ounotificação, recolher a tesouraria da pREFErruRA, a diferença, caso existenie, . -ã"". 
o.CONTRATADA.

CLÁUSULA OTTAVA: REAJUSTE
8'l' os preços não deverão soÊer reajustes, no entanto, havendo liberagão dos mesmos, o reajuste se

fará de acordo com a politica econômica do Govemo Federal, vigente à época.

clÁusuLA NoNA: DISpostÇôEs GERÁts
9' 1. As quantidades de materiais e serviços, constantes das planilhas, poderão sofrer artera@es, para

mais ou para menos' pela execução ou inclusão de obras e de serviços ".r*, a"rJ"-q"", "*r"último caso, a variação para maior não ultrapasse 25vo (vinte e cinco poi cento) do varorprevisto neste Contrâto.

9'2' A não aceitação, justificada, de argum servigo, no todo ou em parte, não implicar::í na dlatação
do prazo de entreg4 sarvo expressa concordância da cONTRAiANTE neste sentido.

9'3' A CONTRATADA seÉ dada por escrito, as instruções, os desenhos ou documentos adicionais
necessários ou indispensáveis por pedido fundamentado-

9'4' CoNTRATANTE e coNTRATADA acordam que, a paúir da data de assinaturà desteinstrumento' todas as alterações de natureza técnica que se fizerem necessárias, serão
consubstanciadas mediante troca de correspondência epistolar, onde fiquem a"i-iaàr'."u,
objetos e sua mútua concordiincia. No entanto, as citadl correspondências passarão a fazerparte integÍante deste contrato, como se nele estivessem integralmente transcriÀ.

CLÁUSULADÉCIMA: FoRo

Avenida io de Janeiro, s/no. - 
"""".1[:1"Jyot&9:Jl3:":1TiíOÍlo CNPJ: 016.t2580/0001-30

TeleÍone (89) 348G0034
E-mail: É: re te it rr ra nr u n r c rp ?,.llfdqq! tla úi!!, r a l1.c ct,: ,

N = Número de dias em aaaso.
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l0.l.Fica eleito o foro da cidade de São João do Piaui, da qual o m"nicípijudiciilrio, como competente para dirimir dúvidas oriundas do preiente Contrato

expressamente a qualquer outro por mars privilegiado que seja.

João Costa,/PI, l0 de fevereiro de 2021.

E por estaÍem, assim, justas e acordadas, as partes assinaÍn este contrato em duas vias de igual teor eforma e para um só efeito perante as testemuúas, que também o assmam.

qr

o de João stMPS

6izr-r-.fl-/.-*= .;- *,2' .n/
O ALMEIDA DA SILVA - Epp ..Casa do

Campo"
CONTRATADA

//-
MUNICIPIO

José N
JOAO COSTA/PI
de Oliveira

, ç

Prefeito Municipal

TESTEMT]NHAS:
Nome:
CPF

c Nome:
CPF

(ollo Avenida 10 de Janeiro, s/no. - 
""",," 

l§ffiffi9:J3::":l"li
CNPJ: 01612580/000i-30

E_mait: . Tefefone (89) 3486-0034

REDfS SOaIA'S
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EXTRATO DO CONTRATO N)MINISTRATIVO N" OT 2I2O2I - PTITJCPROCESSO ADMINISTRÁTIT/O N" 015/2021 - PW(
DISPENSA DE LICITÁçÃo u" ooetzozt.

.,.{TRATÀNTE: O MUNICI*IO DE JOÃO COSTA - pr, pessoa jurídica de direito público, inscrira noMidstério da Fazenda com o cNpJ n' or.orz.isõz0o0i:0, 
""J r"à. e foro na praça cenrral, vn, cen'ocEP: 64'765400, Joâo costa - pr,.nesre. ato re_preseniado po..* r."r"iro, 

"s.. 
ióiE Nãiôii, 

"lilu*o,brasileiro, casado, portador da cédula de ra"rtiala" ,J z+ã. íaa li-spãt 
" 

ir,""rito oo cpF sob o Do 259.282.103_10, doravante denominada CONTRATANTE.
G,NTRATN)A: MARro ALMETDA rrA srlvA - Epp *casa do campo-, ins*ira no cNpJ sob o tr"11-614.443/000r-99, com sede na RuaÀoarigo cu*Ào, n lsiêooo _ c,p: 64.760_ooo,na cidade de sãoJoão do piaui,/pl, nesre aro reÍrÍesentada por"tuamo Áifuiii 1]a ,raro, RG n" 189.674-ssp/pl, cpF no09ó.751. 163-t5. doravante denominado CONTRATADA.

oBlETo:.constitui objeto do presente contrato o fomecimento de makriais de construçâo em geÍal, visando aexecução de pequenos reparos e adaptações p* o a"."nroirl-eiio oas arividades dos diversos setores e

ÍnTffiH:tt ffH,f". muni"ipai deràao c.'"Ii,;;;;;. nopostu 
"p."seotaoulqJ"-p^ã, r-*

o continua!

VALOR: R§: 17.000,00 (dezessete mil reais
RECURSoS r ooreçÁo onçal,mxrÁnra: TESOURO MLINICIP
Saúde/FMAS/Recursos Vinculados do SE, nas

Al-rFMS.lRecursos Vinculados da
rubricas:

YIGENCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a partt da suaasslnatura.

João Costa./PI, l0 de fevereiro de 2021.

@Eo
Avenida 1o de Janeiro, s/no. 
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CNPJ: 016i 2SB0/0001-30

E_mait: 
TeleÍonê (89) 3486-0034

Ín*r

VISTO
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FL. N

UNID. ORÇ. PROJ. ATI!'ID{)E NAT. DESPESA F.R - C.A.
02.01.00 - cAB 04.122.0026.2007

Prefeito e Vice-Pref
- Manutencãô do Gabinete do

02.02.00 - sElúAP l0 - Manutenção da Secretaria04.122.0027.20

02.06.00 - AGRIPE 20.122.0027.2020 - Manutenção da Scretaria de
tura e Pecuaria

02.07.00 SEDUC 12.3 6 1.01 53.2024 - Admidsrração e Encargos da
Secretaria

02.09.00 sEosP
Públicos

I5 5.4 2 0068.2048 daManutenção Encargos
Secretaria de eObras Sev

I _001.00

02.11.00 - FMS 10.301.0210.205 5 - Manutenção e Encargos do
FMS t.214.o2

071 - Manutençâo do Fundo
de Assistência Social

08.244.0172.2

3.3.90.30.00 Material
de Consumo

l-311.04

RFOES SOCIÁtS

a

02.13.00 - FMAS
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