
o MUNICIPIO DE J()ÃO COSTÁ - PI, pessoa juídica de direilo público, inscrita no Ministério da
Fazenda com o CNPJ n" 01.612.580/0001-30, com sed.e e foro na prâça central, vn, Centro cEp:
64.765-000. João Costa - PI, neste alo representado por san prefeito, o Sr. JosÉ NETO DE OLIVEIRÂ,
brasileiro, casado, portador da câula de identidade n" 746,184 - ssp/pl e inscrito no cpF sob o n"
259.282.103-10, doravante denominada CONTR-A,TANTE, e a JOAO \..ICTOR OLMIRA DE
souzÀ - MEr íPersiânâs Yile De{or'. inscrita Do cNpJ sob o n" 39.139.g51 /0001.92, com sede na
Av. Barão do Rio Bmnco, 1353,ts - centro - cEp: 5ó.304.J10, na cidade de petrolina/pE, a seguir
denomirada CONTRATÁDÂ, neste ato represeÍrtado pelo Sr. João ?-it:tor Oliteira de Soazí, dorayantc
denominado CONTRATADA, têm entre sí, justo e aceúado o presente CONTRÂTO, de acordo com o
Processo de Dispensa acima referido. processado nos termos & LÍL 24, inciso lt, da Lei n g.666193 e
Decreto N' 9.412, de l8 de Juoho de 2018. mediante cláusulas e condiçôes que seguem:

CLÁUSUI-A PRIMEIRA -Do OBJETO
1.1. constitlli objeÍo do pt'e-\erte contrato o prestfução dos serviços de confecgio e InsÍakÇlto de

Percianas em PVC, destinad.as ü janelas da PreJAifitra e do CRÁS do município de João Cista/pl,
conJorme Propostct opresenada, que pcssa a J'azer parte integrurnte dcste termo .

CLÁUSULA SEGTINDÀ: DOCUMENTOS APLICÂYEIS
2.1. Integram este ConEato, independente de trânscrição, os docume.atos a seguir discriminados, de

cujo teor as paÍes declaram ter pleno coúecimento e aceitaçào-
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CONTRATO ADMIN_ISTRATIVO N" Or52O2I . PMJC
PROCESSO ÁDMINISTRÁTII]O N' O2I)/2021 . PMIC
DtspENS-4 DE LtCrT:ÁÇÃO N" 011.2021.

2.1-1. Proposta da Coatratad:u

2.2. Em caso de dúvidas ou divergência etrtre documentos aplicáveis e este Contrato,
prevalecení este último.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALoR
3.1. o contralo é por empreitada global e seu ralor é de R$: 16615,E9 (dqeswis mil seise:eatos e

quinze reais e oitenra e novc cenrsvos), e compreende matêriâiq mâo de obr4 fÍete, bem como
encargos sociais, seguro e quaisquer outros encaÍgos previstos.

3.2. Os recursos para Pagârnento da obm objeto do presente Contrato seÍão provenientes da fonte de
Recursos do TESouRo MUNICIPAL/l-MAS,/Recursos vinçr:lados do social, consignados nas
seguintes rrbricas:

CLÁUSLTLA QUARTA: PRAZ0
4.1. O pram de vigência do presente contrato será de 90 (novenm) d.ias, conhdos a partir da zua

assinatura, podeodo ser prorrogado nos terrnos do .,\Í. 57, da Lei N" 8.6ó6193 e de comum acordo
entre as partcs.

PrefêituÍa de João Costa
o de Janeiro, s/n'. - Centío - 64,765-000 - João Costa - pl.

CNPJ: 0.16 12580/0001-30
Telefone (89) 348&0034

E-r'râil:

UNID, ORÇ PROJ. ÀTtVIDADE NÁT. DESPESA F.R. . C,A,

02.01.00 - GA-B
04-122.0026.1A{}7 -ManuÍerlção do Gâbinet€ do

Prefeito e \tise-Prcf
3.3.90-i9.00 - Outros

Serv. de Terceiros
Pessoa Juridica

l .00 I .00. 1 00
02.02.00 - SEMAP . M-122.@27 .2010 - Maautenção ila Secretaria

Administrago e Plaas,amento

02.13.00 - FMAS 48.244-0172.2074 -Manuteoção do CenEo de
Referêícia da Assist.Social{LA§

Avenid

1.001.00.400 I
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crÂusura qun iTA: FoRMA DEpAGAMENTO

5.1. 0 documento hábil para robrança senâ a Nota FiscaUfatura que devení ser apresentada com os
seguintes dados:

- Objeto do Cootrato

- Nrlmero da Medição
5.2- o pagamenlo seÉ realizado por medi(Éo dos serviços orecutados, seÍnpre que for aprovado pela

fiscalização e recebido pela CoÍtrahnE.
5.3. No câ§o de atraso na apÍesentaçãô dos documenaos de cobranç4 o pagarDenlo correspondente será

prorrogado pelo mesmo número de dias.

cr.Áus ule srxrA: RESCISÃo
6.1. O presenle Cotrtmto será rcsginÍtiílo indepeldente de inErpretáçâo judicial ou exhajudicial. sem

indenízação de especie algruna nos seguintes casos:

6.,l.1. Se aCONTRATADA:

6.1.1 .l - Nào crunpú qualquer das condiçôes estipuladas neste instrumetrto;
6.1.1-2- Transferir o Conlralo a terceiros, no todo ou em paÍte, sem prévia e expressa

aulorização da CONTRATANTE:
6.1.1.3. For multada num tctal que atinja um limite de 30% (trinta por cenlo) do valor

global preyisto no contrato;
6.1.1,4. Interromper os kabalhos por mais de l0 (dez) dias conseçutivos, sern

justifi cativa aceita pela CONTRATANTE.

6.2.1. DeçretaçAo de falência ou instauração de insolvêmia da CONTRATADÀ
6.?.2. A constaração pela CoNTRÁTÂNTE de que a obra não será concluítla no prazo previsto.
6.2.3. Atraso injustificado no início do serrtço.

CLÁUSULA SÉTtr\4A: MULTA
7.1. À muka Inr atraso na enaega da obra, por culpa da c0NTRATADA, será calculada na rbrma

abaixo, não podendo exceder a 30olo (trinta por cenlo) do valor do Contrato:

M=0.l0xN

M : Percenbgem representativâ dâ mult4

N : Nümero de dias em ataso.

7.2. A penaiiaiade não se aplica nos casos deco[entes de força maior ou caso fortuito que, alegados.
forem aceitos pela CONTRATANTE, ficando a exclusivo juízo desta, a aceitação_

7-2-1. Oco.'endo o motivo de forÇa maior e /ou casos foruitos, senâ adotado o se.guinte
pmcedímento:

7.2.1.1. Comunicação imediata da ocorÉncia, pela CONTRATÁDA e comprovação de
seus reflexos, na medida em que forem positivados;

7.2.1-2. Comprovação legal da ocorrência pela CONTRATANTE no prazo de 4g
(quarenta e ôito) horas, contadas da comunicaçào feita pela CONTRÁTADA;

ãBtr
Prefeitura de João Gosta

vênida 1o de Janeiro, s/Íro. - Cêntro - 64.765-000 - Joáo Cosla - pl.
CNPJ: 0i 61258Ci0001-30
Telefonê (89) 3486-0034

E-mail:

6.2. Ou se ocorrer:
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Nome
CPF:

CNPJ: 01612590,,0001 -30
Têlefonê (89) 3486-0C34

E-mail.
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7.2.1.3. 

^ 
CONTRÁTANTE deve{ no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do

Íecebimento da comunicação da CONTRATÂDA, aceilar ou rejeitar os motivos
alegados, por escrito a râzão de sua eventnal recusa-

7.3. Não podeftí a CONTR{TADA invocar as exceções de força maior ou câso forhilo se houver agido
com culpa concomitade ou anteriormente ao evento.

7.4- A mulk eyentual&ente aplicada á CONTRATADA. será eleduzida da medição seguinte à sua
aplicação' devendo a CONTRÂTADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados dJnotificação,
recolher a tesouraria da PREFEITURA, a diferengâ, casô existente. a íâ!'oÍ da CONTRÁTADA.

clÁusule OITAVA: RL{tusrE
8.1. Os preços nâo deverão soÊer reajustes, no enlanto. havmdo liberaçâo dos mesrnos, o rcajuste sc

fará de acordo com a politica econômica do Governo Federal, vigenti à epoca-

CLÁUSULA N0NA: DISPoSIÇÕES GERAIS
9-1. As quantidades de matsiais e serviços, constnntes ,l"s planilhas, poderão solrer alterações, para

mais ou para menos, pela execução ou inclusão de obras e <le serviços novog desde qu",-*at"
último caso, a variaSo para maior não ultrapasse 256/o (vtnte c cinco po. ceotoj do valoi prcvisto
neste Colrtrato.

9.2. A nâo aceitaçào, justificada. de algum ssrviço, no todo ou em pafie, não implicanâ na dilataçâo ilo
pràzo de entrega, salvo expressa concordâocia da CONTRATANTE reste se;üdo.

9.3. A CONTRATADA ssrá dad4 por escrito, as instruções, os desenhos ou documentos adicionais
necessários ou indispensár-eis por @ido frmdâmeÍllado-

9.4. CONTRATANTE e colirRATADA acordam qu"' a partir da data de assinatuÍa deste
instrumento, todas as alteraçõss de naÍuÍeza tecnica que se fizerem necessárias, serão
consubstanciadas mediaffe trocâ de correspondência episolar, onde fiquem definidos seus objetos
e suâ mútua concordância. No entanto- as citadas correspondências passarão a Azer i"rte
integrante deste Contratô, coso s€ nele eslivessem integralmente transcritas.

CLÁUSULA DECTMA: FoRo
l0.l.Fica eleito o fom da cidade de são João do piauí, da qual o município de João cosra - pt, é tÊrmojúiciário, como competenle para dirimir dúvidas oriundas do preseoae Contrato, renulciantlo-se

expressanrente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estaÍem, assim, justas e acordadÂs, as partes assinam este Contrato em duas viirs dc igual teor c
ttrrma e para um só efeito Irrànte as test€munhas, que lambém o assinam-

CostaTPI. 03 de março de 2021

i\,IUNICI DE JOÂO COSTA/PÍ
eto de Oliveira

JOAO VI EIRÂ DE SOUZA . I,IEI
Vale Decor".P

CONTRÂTADA

ITSTE NHAS: Ç,,uNome
C?F:

C

Prefeitura de João Costã
Avenida l'de Janeiro, s,/no. - Centro - 64.765-O00 - João Costa - Pl,

Prefeito itltaicipal
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EXTRÁTO DO CÚNTRATO ADMINISTRÂTTVO N" OI 3T2O2I - P]MJC
PROCESSO ÀDMIMSTRÁTI YO IV' O2OT2O2 I - PM.TC
DTSàENSA DE LICITÁÇÃo N" 0 I I i202 I .

CONTRAT.4ú\TE: MUNICIHO DE Jo.{o cosra - pr, pessoa jraidica de rlireito púlico, inscrira no
Ministério da Fazenda com o cÀPJ n! ol.ó 12.580i&ml-30. com sede e foro Ea praça centrat. gn, cen11o - cEp:
64.765-000, Joâo Costa - PI, treste ato repres€rtado por seu Prefeito, o SÍ. JOSÉ NETO DE oLIVEIRÁ. brasileiro,
cssadq ponador ú ceduta de identidade n' 746.784 - SSP:PI e hscrito oo CPF sob o o. 259.282.103- lO. domvanre
denominada CONTRÂTANTE.
CO§TRATADA: JoÀo l'ICToR OLT\IErR.À DE souzA - ]}rEr .persianas vale Decor,- iffcrita no f}.lpl
sob o n" 38-139.85t /0001.92, com sqle na Âv- Barão do Rio Branco, l35i1B - cfltro - cEp: 56.304--110, na
cidade de Petrolina./PE, a seguir denomioada CONTRÂTADA, oesre ato represeotado pelo Sr. Joâo Vicror Oliveba
r1e .§rrr,-d, doràvante denominado CONTRATÁD_{-

OEIE_T_O: CoDstitui objeto do presente coítrato a Prestação dos Serviçrs de Codecçào e I6talação de persianas
em PVC' destioadas às janelas da Prefeihla e do CR{S do mu$icípio de Joào Coshr'Pl, cooforme proposra
âpresentâda, que passa à fazÉr parte inÍÊgrante destê termo.
V-{-OR: R:t: 16.615,89 (dezesseis mil seiscetrüos e quinze Íeais e oiteota e nove ç€rtavos)
RECURSoS E DoTÀÇÂo oRÇAML\mÁRra.: TEsotiRo MUIIICIpÂL/FM^s/Recursos viocutados do
Social. coosignados nas seguitrtes rubricas:

V-IG CIÀ: O prazo de vigêtrcia do preseote coúraro serrá de 90 {noventa) dias. côntados a partir da sua assi8ah[a,
podendo ser prorrogado nos termos do Art 57, da Lei N' 8.6óó193 e de comum acordo entre as parrqi_

João CosraiPl, 03 de mârço de 202 t.

Prefeitura de João Costa

=.lm€ã
Avenida 10 de Janeiro, s/no. - Centro - 64.76t000 - João Costa - pt.

CNPJ: 0í612580/0001-30
TelêÍone (89) 3486-0034

Prefeitura
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uNlD. oRÇ. PRO.I- .{TIVID.{DE Ii.{T. DESPESA F.R. - C.^.
02.0r.00 - cAB 04.122.0026-?007 - Mautenção do Gúinete do

Prefeito e Vice-Pref
3,3.90.39.00 - Outros
Sen'. de Terceiros
Pessoa Jurírlioa

I .00 I .00. I 00O4.122.W27 -Z0lO - Manutençâo da SecÍetaria
Ádministração e amento

02.13.00 - FMAS
§8-244-0172.2074 - Manú€nção do Certro de
RefeÉncia da .A.ssisr-Social{RÂS t_001.00.400

I 02.02.00 - SEMAP I
I

I
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