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CONTRATO ADMIMSTRATIVO N'014/2021 . PMJC
PROCESSO ADMINISTRANYO N'019/202] . PMTC
D|SPENSÁ DE LrctreçÃo u" ototzozt.

\/ISTO

o MUNICIPTO Df, JoÃo CosTÀ - PI, pessoa jurídica de direito público, inscíta no Ministerio da
Fazenda com o GNPJ n" 01.6 12.580/000r-30, com sede e foro na praça central, s/n, cenrro - cEp:
64 765-00Íl, .Ioão Costa - PI, nesre ato reprEsentadô por serr prefeira, o Sr. -fOSÉ NET() DF
oLr\aEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n" j46.7g4 - ssp/pl e inscriro no
CPF sob o n" 259.282.i0J-i0, doravanre tienominaria CONrRÁTANTE, e a autÉlto
RODRTGI-rES Dos sAIYTos MTNTMERCADO - ME *Mercadinho virória., inscrita no cNpJ
sob o no 12-317.1lgloool-71, com sede na Rua Raquel coelho pita, n" 127 5 - Bairro: parque de
lxposição - cEP: ó4.760-0cc, na cidâdc dc são .Ioão do piauí?I, ncstc atc rcpicscntada por
AITRELIO RODRIGUES Dos sANTos, RG n' 2.286.025-ssplpl, cpF n 004.602.843-98,
doravante denominado CONTRATADA, têm entre sí, justo e acertado o presente coNTRATo, de
acordo com o Processo de Dispensa acima refendo, processado nos termos do AÍ, 24, rnciso II, da Lei
n" 8.666/93 e Decreto N" 9.412, de 18 de Ju.nho de 201g, mediante cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA -Do oBJETo
l.l.Conslitui objeto do presente controto o fomecimento de Gêneros Álimentícios pora composiÇão

de )20 (ceiiio e .',inie) i)i;ías Br,liici;, para,loaçõa à fuiiiíliur aieiidi<ias pelos progianias
Sociais' através da SecreÍaria Municipal de Ação e DesenvolvimenÍo Social, conforme proposto
apresentada, que passa o fazer parte iníegrante deste tenno.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENToS APLICÁVEIS

2.1. Integràm este Contrato, independente de transcnção, os documentos a seguir discriminados, de
cuio teoÍ as Dartes declaram ter pleno coúecimento e aceitação.

). I l. ProJxrsta da ConÍratada;

2.2. Em caso de ó!..'ida. cu divergênci: entÍe docunnentos :plicá..,eis e este ccltptc,
prevalecerá este último.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALoR

3.1. o contrato é por empreitada glóbal e seu valor é d e RS: 16.sg4,00 (dezesseis mil quinhentos
e oitenía e quatlo rcais), e compreende matenais, mão de obrÀ tiete, bem como encargos
sociais, seguro e quaisqueÍ outros encargos orevistos.

3.2. Os recursos para pagamento da obra objeto do presente Contrato serão provenientes da fonte de
Reçursos <io TESouRo ivÍttüCipAl,iFiviÁsrR.ecunos vincuia<ios <ia saú<ie, consigna<ios nas
seguintes rubricas:

UNID. ORÇ PROJ. ATIVIDADE NAT. DESPESA F.R. . C.A.
08 -244 .0168 .2066 - Seprço Social de

Proteção Variável

w
02.13.00 - FMAS

oEr
Prefeitura de João Costa

Averrüa i'' üc iarçru, s/r". - Cerrircr - ô4-7ôí000 - iuãu Cusi.a _ pi.
CNPJ: 01612580/0001-30

I etctut tc \oi4 o+óu_úU.j4
E-mail: .
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Diskibuição cratuita

crÁusura quanre: pRAZo

4.i. Ü prazo de vigência <io presente contrato será 3i de juiho óe 2ú2i, ou até quantio conciuir o
fomecimento dos itens, o que ocorrer primeiro, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA OUINTA: FORMA DE PAGAMENTO

5.1- O documenÍo háhil para cobranca seú a Nôtâ Fiscal/fatura oue deverá ser aoresenta4a com os
seguintes dados:

- Objeto do Contrato

- Número da Medição
5 2. o nâgamento será realizado por medicão dos servicns executados, semnre que for anmva6o

pela fiscalização e recebido pela Conaatante.
5'J. No caso de auaso na apresentaçao rios <iocumentos <ie cobrança o pagamento correspon<iente

será prorrogado pelo mesmo número de dias.

CtÁ t-rsr-rl-e SEXTA: BESCISÃo

6.1 . O presente Contrato será rescindido independente de interpretação judicial ou extrajudicial, sem
indenização de espécie alguma nos seguintes casos:

6.1.1. Se a CONTRATADA:

6. I . I .l . Não cumpú qualquer das condíções estipuladas neste instnmento;
6. 1.1.2. Tiaiisferi,- o Coiitrato a teÍceir-os, no todo oii oiri pâr-tÊ, se,,-, piévia ç elipÍessà

autorização da C ONTRATANTE;
6.1.1.3. For multada num total que atinja um limite de 30% (trinta por cento) do

walor gloha! preyisto !o coltÍ-ratol

6.1.1.4. Interromper os trabalhos por mais de l0 (dez) dias consecutivos, sern

Justrhcatlva acetta pela CON I RAI'AN l'E.
6.2. Ou se ocoÍÍer:

6.2.1 . Decretagão de falência ou instauração de insolvência da CONTRATADA.
6.2.2. A constatação pela CONTRATANTE de que a obra não seÉ concluida no pmzo

previsto.

6.2.3. Atraso injustifrcado no início do serviço.

ct Árrsrrr-A sÉTrua: Mr rr.TA

7.1. A multa por atraso na entrega da obr4 por culpa da CoNTRATADA, sera calculada na forma
abaixo, não podendo exceder a 30olo (trinta por cento) do valor do Contrato:

M=0.l0xN

l^ ã^
JUdU-O trabalh

w

oEr
Prefeitura de João Costa

É\vcr ua I ue \r.rttcÍu, s/tt_. - (.c,ifuo - C)4. r'O:).UUU - ioau Cosia _ Êi.
CNPJ: 01 6'l 2580/0001-30
Teieíorie (ô9) 34ô0-0034

E-mail: r .
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M : Percentagem representativa da multa;

N : Número de dias em atraso-

oÍlr
Prefeitura de Joâo Costa

rtventua r- uc.rarcrío, 5/lt-. - \,cllaiú - O,.i.roo-úiju - iuáO Uus^ra - Éi.
CNPJ: 016'12580/0001-30

Teicíor re (ô9) 34ôG-0034
E-mail:

VISTC)
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7-2. A penalidade não se aplica nos casos decorrentes de força maior ou caso fortuito que, alegadoq
+àÉ- -^âi+^- -ât^ í-ri\rTD 

^-r^\rTrE 
Íi^-^Ã^ - -_^t,,^;.,^;ttia^ À-ar- - ^^^;t^^x^iiJ' iii-ciiúú.i üÃÇiü:'ilu jüi;ij üy:'iii. ü iitüiüiçuu,

7.2.1' Owircn,'io o ruuíivri .ic ibrça iiiá;ui ú /ti-i cdsús íbrtü;tús. scrá o.loiado ú iauuint
procedimento:

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

1111 /-^m6.^t,ô^^^ t^^-t ã^ ^^^.-â-^i- -^t- aí-!NTD 
^.r^ÀTrE 

-^ ^..-^ ,l^ ra! qya.u iwôúi úú (iúijiitüriü p§iü -v.\jtr i iv i i /ij.r i t üu pii!:u u_ .-
(quarenta e oito) horas, contadas da comunicação feita pela
CONTRATADA;

7.2.1.f . A CONTRATANTE deverá. no praz,o de 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da comunicação da CONTRATADA, aceitâÍ ou rejeitar os
motivos alega<ios, por escrito a razào de sua eventuai recusa.

7.3' Não podeÉ 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 eventualmente aplicada à CONTRATADA, seá deduzida da medição seguinte à sua
ápirçaçáu, úeveuúu a Uür\ i iiÂTÂDA Ío pr., o urâilio dç 05 (cilco) dias úieis, cortàdus da
notificação, recolher a tesourâria da PREFEITIIRA, a diferença, caso existenÍe, a favor da
CONTRATADA.

CLÁUSULA oITAVA: REAJUSTE

8.1. Os preços não deverão soAer reajustes, no entanto, havendo tiberagão dos mesmos, o reajuste se

fará de acordo com a política econômica do Governo Federal. visente à éDoca.

cr Á r rsr rt A NoN A. DrsposlÇôFs GF.R A rs

9.1. As quantidades de materiais e sewiços, constantes das plaÍlilhas, poderão sofrer alterações, para
mais ou para menos, peia execuçâo ou inciusáo de obras e de serviços novos, desde que. neste

último caso, a variação para maior não ultrapasse 25o/o (vrnte e cinco por cento) do valor
pÍevisto neste Contrato.

9-2- A não aceitação, justificada, de algum serviço, no todo ou em paÍe, não implicaní na dilatação
«io prazo de enkega, saivo expressa concordância «ia COI{TRÁTÁI.iTE neste senri<io.

9.J. A LUNi KÂTALTA será dada, por escrito. as instruçoes, os cieseúos ou riocumentos ariicionais
necessários ou indispensáveis por pedido fundamentado.

9.4. CONTRATANTE e CONTRATADA acordam que. a oartir da data de assinatura deste
instrumento, todas as alterações de natureza técnica que se fizerem necessárias, serão

RFOFS SOCIÂlS
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consubstanciadas mediante troca de correspondência epistolar, onde fiquem d
ohjetos e sua mútua concordância. No entanto, as citadas corresnondências oas
parte integraÍlte deste contrato, como se nele estivessem integralmente transcritas.

CLÁUSULA DÉCIMA: FoRo
l0.1.Fica eleito o foro da cidade de São João do piaui, da qual o município de João costa - pI, é termo

ji:diciáiio, comc cornpctcntc paia di,iniir dúvidas oiiiindas do prcscntc Cúní-ato, icnin-rciando-sc
expressamente a qualqueÍ outro poÍ mais privilegiado que seja.

E por estâÍem, assim, justas e acordadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e
tbrma e para um so eletto perante as testemunXas, que tambem o assinam.

João Costa _ pI, lg de Íbvereiro de 2021.

tl
tl",r,' il*E d, 0 //r*,,

MLrNTéPIO DE JOÃO COSTETPT
Jose Neto de Oliveira
Prcleia Municipal

,4";/, frAB*rb@
" aunÉuo noonrcuEs Dos sANTos

MINIMERCADO - ME *Mercadinho ViÍória.
CONTRATADA

TESTE
Nome:
CPF; CPF: / (2

X

@Ílo
Prefeitura de João Costa

Avenida ',o de Janeiro. s/no- - CêntÍo - 64.76t000 - João Costa - pl.
CNPJ: 0 l6'l2580/0001-30

E-mail: 
TeleÍone í89) 3486_0034

Pr €reirutãnrunl.ipead€Jeaor()itr,r,,r ,i.r,, t,, f., v rI
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Nome: ./1
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EXTRÁTO DO CONTRATO ADMIMSTRATIVO I\P OT4I202T - PMJC
PROCESSO ÁDMINISTRÁTIYO N" 019/2021 . PWC
DTSPENSA DE uctrlçÃo tt" ototzoz t.

uNlD. oRÇ PROJ. ATIVIDADE

CONTRATANTE: MUI{ICPIO DE JoÃo cosrA - pr, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
MiniÍério da Fazenda com o CNPJ n" 01.612.580/o001-30, com sede e foro na praça cántral, s7n, centro -cEP: 64.765-000, João cosrâ. - PI, neste ato representado por seu prefeito, o Sr. JoSÉ NET6 DE 6LIVEIRA,
brasileiro, casado. portador da cédula de identidade n'746.784 SSP/PI e inscrito no CpF sob o n" Z5g.2B2.tO3-
10, doravante denominada CONTRATANTE.
CONTRATADA: AURÉLIO RODRIGUES DO§ SANTO§ MINIMERCADO - ME 'MCTCAdiNhO
vitória", inscrita no cNPJ sob o n' 12.3 t7.l 1910001-71, com sede na Rua Raquel coelho pita, n 1275 -
li,Ig.-lgqy-1d1qryçao - CEP: 64.760{00, na cidade de São João do piaui,?i, nesre ato represenrada por
AURELIO RODRIGUES Dos sANTos, RG n' 2.286.025-ssp/pl cpF n" 004.602.843--98. dorava e
denom inado CONTRATADA.

OBJETO: Constitui objeto do Presente contrato o lbmecimento de Gêneros Alimenticios paÍa composição de
120 (cento e Yinte) Cestas Básicas, para doação à famílias atendidas pelos Programas Sociais, através da
Secretaria Mumcipal de Ação e Desenvolvimento Social, conlôrme Proposta apresentada, que passa a tazeÍ pane
integante deste termo.
VALOR: R!i: 16.584,00 (dezesseis mrl qulnhentos e ortenta e quatro rears)
RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAITfiNTIíRIA: TESOURO MUNICIPAL/IMAS/Recursos Vinculados da
Saude. cotrslgnados nas seguinles rubncas:

3.3.90.32.00
Bem ou

- Material,
Serviço para

Gratuita

VISTO

02,13.00 - FMAS
ie .tÀ, Íll6,a .tiÁa

Proteção VaÍiável
c6n.i^^ e^^iôt ,t-

D
VIGENCIA: O prazo de vigência do pres€nte contrato será 31 de julho de 2021, ou até quando concluir o
fomecimento dos itens, o que ocorrer primeiro, contados a partir da sua assinatura.

João Costa - PI. l8 de fevereiro de 2021

tr
@Er

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro. s/no. - Centro - 64.761000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 016'12580/0001-30
Telefone í89) 3486-0034

E-mail:

F.R. - C.A.NAT. DESPESA
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