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VISTO
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A

O MTINICIPIO Dn lOÃO COSfa - PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Ministério da
Fazenda com o cNPJ no 01.612.580/0001-30, com sede e foro na praça central, srn, centro - cEp:
64 7 65-000 , .toão Cosfa - P[, nesre ato r?lEseaÍrdo por seu prefeito, o Sr .IOSE NET6 DE
oLrvEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n" 746.7g4 - ssp/pl e inscrito no
CPF sob o n" 259.282-io:-i0, tioravante rienomina<ia coNTr(ArAi\rE, e a auRÉLrú
R0DRTGUES Dos sANros MTNTMERCADo - ME *Mercadinho vitória-, hscrita no cNpJ
sob o n" 12.317.119/oool-71, com sede na Rua Raquel coelho pita, n" l27s - Bairro: parque de
Exposição - cL?: {'4.7rna-{nc, aa cidadc dc São .Icão dc piai:í?I, ncstc atc rcprcscatada pcr
AURELIO RODRIGUES Dos sANTos, RG n" 2.286.025-ssp/pl, cpF n" 004.602.843-98,
doravante denominado CoNTRATADA, têm entre sí, justo e acertado o prcsente coNTRATo, de
acordo com o Processo de rlrspensa acuna. refendo, processado aos termos do AÍ- 14, inrl!5.a rr, d2. r si
rf 8.666/93 e Decreto N" 9.412, de 18 de Junho de 201g, mediante cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l-l.Constiíui obieto do presente confato o fornecimento de Gêneros Álimentícios, destinados ao

abasieciiiiei iu da Coziiiiia da Casa ,7e Ápoio na;iiiila pela SeaiÊíaliú Mutiicii,al <le Saú,Ie, y.ira
as pessoas de João Costa/PI em Tratamento de Saúde Fora do Domicílio, na capítal Teresina/pl,
conforme Proposto opresenÍada, que passa a fazer parte integrante deste Íermo-

CLÁUSTILA SEGUNDA: DoCUMENTOS APLICÁVEIS

2.1- Integnm este Contrato, independente de transcrição, os documentos a seguir discriminados, de
cu-io teor as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitacào.

) I l. Propostâ dâ Contrata.lÀ:

2.2. Ern caso de dÉ.ridas çt; l\7c;gi2çi2 eztr. dn?)Dê_-tDs aplicá.reis e e.t-e CDrtr1lD,
prevalecerá este último.

CLAUSULA TERCEIRA: VALOR

3.1. O contrato é por empreitada global e seu valor é de R§: 14.§47,26 (quatore mil quinhentos
e quaÍenta e sete reai§ e vinte e seis centavos), e compreende mat€nals, mão de obm, Íiete,
bem como encareos sociais. seguro e quaisoueÍ outÍos encargos Drevistos.

3-2- Os recursos para pagamento da obra objeto do presente Contrato serão provenientes da fonte de
Reçursos do TESOijRO MinüCiPÀL/TMS/Recursos Vilcuiarios <ia Saúrje, consignatios nas
seguintes rubricas:

I TNIN ôP /-

02.1 1.00 FMS 10.301.0210.2055 - Manutetrção e Encargos do .3.90.30.00 - Material 1.214.O2

DIIÔI ÀTr\/ITTATtÉ \TAT NE<DE< A

CONTRATO ADMII\TISTRATTVO N'OI32O2T - PMJC
PROCESSO ADMINISTRÁNYO N'018/2021 - PWC
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" OO9/2021.
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CLAUSULA QUARTA: PRAZO

4.i. O prazo <ie vigencia «io presente contrato seÉ ate 3i de dezembro de202i,ol aré o rermiro do
fomecimento total dos itens, o gue ocorrer primeiro, contados a pârtir da sua assinatura.

CLÁUSULA oUtr\rIA: FoRMA DE PAGAMENTo

5-l- O doctlmento háhil para cohranca será â Not, Fiscal/fatura orre deverá ser anresentada com os
seguintes dados:

- Objeto do Contrato

- Número da Medição
5 2. O oagamento será realiz-ado nor medicão dos servicos execrrtarios- sempre oue for apmvado

pela fiscalização e recebido pela Contratante-
5.J. No caso cie atnso na apÍ€senaçao <ios <iocumentos <ie cobrança o pagamento corresponciente

será prorrogado pelo mesmo número de dias.

CÍ- Á.I rSr-rI-A .sExTA: RESCISÃ,O

6- l . O presente Contrato sená rescindido independente de interpretação judicial ou extrajudicial, sem
indenização de espécie alguma nos seguintes casos:

6.1.1. Se a CONTRATADA:

6.1 .1 .l . Não cumprir qualquer das condições estipuladas neste instrumento;
at.t1 '!'-..4=-i- u LUri.rd.ú a.c...iaús! üü -Lüüü üii Cm F,âr-rC. SCúi piavia C CjipicSsâ

autorização da CONTRATANTE;
6.1.1.3. For multada num total que atinja um limite de 3|o/o (lÍjlnra por cento) do

velor írlnhal n.êvisfô nô .ôfllrâin.
6.1.1.4. Interromper os trabalhos por mais de l0 (dez) dias consecutivos, sem

Justúrcatrva acerta pela CON I 1{Á I ÁN I !,.
6.2. Ou se ocorrer:

6.2.I - Decretagão de falência ou instaüagão de insolvência da CONTRATADA.
6.2.2. A constatação pela CONTRATANTE de que a obra não será concluída no prâzo

previsto-

6.2.3. Atraso injustificado no inicio do serviço.

cr .Át rsr II.A SÉTIMA: MtIl.TA

7-1. A multa poÍ atraso na entrega da obra, por culpa da CONTRATADA, seÉ calculada na fomra
abaixo, não podendo exceder a 30oá (trinta por cento) do valor do Contrato:

M:0.10 x N

oEr
Prefeitura de João Costa

,rveiiua in úe iatreiiu, s/irê. - Ceut.. - ô4.7ô7ü00 - ioão Cr-rsta - Pi.
CNPJ: 0161 2580i000'l-30

-r eieíc,i're (ô3i 348G0O34
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7-2' A penalidade não se aplica nos casos decorrentes de força maior ou caso fortuito que, alegados,
foren aceitos pela coI'ITp-^.TLI'ITE, Íicaada a exc!usi-,'c.iulzc desh, â c.eítâçãc.

7.2.i. atnncndú ú rriútiro <ic Ítrça íu.a:tuí c /nú cosvs fuíuitos, scrá adcãdo o scgailtc
procedimento:

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

7.2.1.2. Comprc';açãc lcgal da occzêacia pcla CCNTp.LT,^.II-ÍE ac pnza dc 4Z
(quaÍenta e oito) horas, contadas da comunicação feita pela
CONTRATADA;

7.2-l .3. A ..NTRATANTE deverá, no praz.o de 05 (cinm) dias úteis contâdos do
recebimento da comunicação da CONTRATADA, aceitar ou rejeitar os
motivos aiegados, por escrito a razão tie sua eventuai recusa.

7.3. Não podená a CONTRATADA invocar as exceçôes de força maior ou caso fortuiio se houver
agido com culpa concomitante ou anterioÍmente ao evento.

7.4' A multa eventualmente aplicada à CONTRATADA, seni deduzida da medição seguink à sua
apiicaifi<t, cieveido a coiirRÂTÂDÂ Íú paanlt rláxirrio <iç o't (ei,.c<\ rii;as útsis, !úniadús (ia
notificação, recolher a tesouraria da pREFEITURA, a diferença, caso existente, a favor da
CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA : REAJUSTE

8.1 . os preços não deverão solier reajustes, no entanto, havendo liberação dos mesmos, o reajuste se
fará de acordo com a oolítica econômica do Govemo Federal. vigente à éooca-

cl Á r rst lt a NoNA. ntspostcôr.s cFR A ts
9.1- As quantidades de materiais e serviços, constantes das planilhas, poderão sofrer alterações, para

mais ou para menos, peia execução ou incÍusáo <Íe obru" e de serviços novos, <iescie que, neste
último caso, a variação para maior nâo ultrapasse 25o/o (vrnte e cinco por cento) do valor
pÍevisto nest€ Contrato.

9-2. A nào aceitação, justificadq de algum serviço, no todo ou em paÍe, não implicar:â na dilatação
cio prazo cie enireg3, saivo expressa concorriância da CCirirRÂTÁl.irE nq;ie seniido.

A coNrRÁTAúa seú cÍa<ia, por escrito, as insruçôes, os <íesenhos ou <Íocumentos a<iicionais
necessários ou indispensáveis por pedido fundamentado.

M : Percentagem representativa da multa;

N: Número de dias em atraso.

omr

VISTO

Prefeitura de João Gosta
^vet 

llu<t t uc \rd ct,u, Siit'. - L;c fuu - 04. r'ii:IUUU - iu;u Ctrsi.a _ Fi.
CNPJ: 01612580/0001-30

-r eieí.i'rÉ (ô9) 34ôG003í
E-mail:

9.3

9.4. CONTRATANTE e cONTRATADA acordam que. a DaÍir da data de assinatura deste
instmmento, todas as alterações de naturezâ técnica que se fizerem necessárias, serào
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consubstanciadas mediante troca de correspondência epistolar, onde fiçem svsJ[iro
ohietos e sua mútua concordância. No entanto. as citadas coresnondência.s oassarão a
parte integrante deste contrato, como se nele estivessem integralmente trânscriÍâs.

CLÁUSULADECIMA: FoRo
l0.l.Fica eleito o foro da cidade de São João do piauí, da qual o município de João costa - pI, é termo

judiciário, c,3mo compc'.cntc para diiimi,- dúvidas onuldas dc prcscÍtc Contiãta, iciiiincia.;ido-sc
expÍessamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E poÍ estârem, assim, justas e acordadas, as partes assinam este Contrato em duas vias de igual teor e
lorma e para um só eierto perÀnte as test€munhas, que também o assrnam.

João Costa - PI, 18 de ""-ff.,:::\'. d;,.1, *^r r/-,Ç"-8
, AURELIO RODRIGTJES DOS SANTOS

MINIMERCADO - ME .Mercadbho Vitóriâ-
CONTRATADA

MTINICIPIO JOAO COSTA,/PI
José Neto de Oliveira
Prefeito Municipal

r1-/
TES
Nome:
CPF: ('

oBr

IL, o
Nome:
CPF

ôó 37)) 2

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro. s/no. - Centro - 64.76S000 - João Costa - pl.

CNPJ: 0'1612580/0001-30
Telefone (89) 3486-0034

E-mail:
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EXTRÁTO I}O CONTRATO ÀDMINISTRÁTIVO N" Or3/202r . PMJC
PROCESSO ÁDMNISTRÁTI"O N'OI8/2021 . PMIC
DISeLNSA DL U(LteqÃo w" oootzozt.

ÃÃa-t.^irl, I] Onçal,ifiifÁniÂ; TISOURO ivíi.lliiCipÂi/Fi,íS,tcçiii.sos Viacaiarios da

Preieiiura d

Saúde, s nas rubricas:

02.r 1.00 - FMS
10.301.0210.2055 - Manutençâo e Encargos do

FMS
.3.90.30.00 - Material

<ie Cousumo 1.214.02

YIGENCIA: O prazo de vigência do presente conÍato seÉ até 3l de dezembro de 202I. ou até o termino do
tomecimenro totai <ios itens, o que ocorrer primeiro, conracios a partir <ía sua assinarura.

João Costa - PI, l8 de fevereto de 2021,

C0NTRATANTE: MUNrC'rpIo DE JOÃO COSTÁ - pr, pessoa Juridica de direito púbrrco, rnscrita noMinistério da Fazenda com o cNpJ n' 01.612.580/0o0t-30, com sede'e foro na praça càl*i, ,i.lã'""",
cL'P..64.765400, Joáo cosra - pI, neste ato representado por seu preterto, o sr. JosÉ NElo DE ol-rvEr(Á,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n" 746-i84 - ssp/pl e inscritr ." cpr -i " 

,;zss.2iz.ro:-
10, doravante denomtnada CONI I(A I'ÁN lE.
CONTRATADA: AURÉLIO RODRIGUES DOS SAÀITOS MINIMERCÁDO - ME *METCAüNbO
vitdrrâ", i^crita no cNfJ sob o \' rl.Jrt-trgrtJwl-ll, com sede na Kua i(,quei coeúo Ptt4 rf r2r,Bi59' !Tql. de-Exposição - cEP: 64.760{o0, na cidade de são João do Piauí/pi, neste ato representada porAiiRrLIo RODRiGUES txls sAi\-rús, RG n" 2.lsri.ur5-sspl?i, crF n" ttn+.on2.tt+slit, àoà-r"
denominado CONTRATADA.
oÉiEi o: co8slÍtui objeto <ío presente conrato o fomecimento <ie Gêneros aiimenticios, <iestinarios ao
abastecimento da cozinha da casa de Apoio mantida pela secretaria Municipal de saúde, p-o * p"r*^ a"joao costarPi em Tralamemo <ie saú<ie Fora <io Domiciiio, na capirai rerosina,&i. *mo.má ir-po"tu
apresentada, que passa a fazer paÍe integÍante deste termo.
vÁLúR: R.$: i4.547,2ó (quarorze mii quiniremos e quaren* e sfle reais e vime e seis cenravos)

oÍlr
Prêfeitura dê João Costa

Avenida 10 de Janeiro, s/no. - Centro - 64.76s.000 - João Costa - pl.
CNPJ: 01612580/0001-30
Telefone (89) 348Ê0034

E-mâil:
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