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CONTRATO ADMINISTRATTVO N" 0162021 . PMJC
PRO(-ESSO ADMINISTRATTYO N'023/2021 - PA{.IC
DTSPENSÁ DE LICITAç.ÀO N" 0t 2/202 r.

rrir
VISTO

o MUNICTPTO DE .roÃo cosra - PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Ministério daFazenda com o CNPJ no 01.612.590/0001-30, com sede e foro na praça Central, Vn, Centro _ CEp:64'765-000, João Costa - pI, neste ato reprcsentado por seu prefeito, . sr. lcisg NÉro pr
9_{VEIRA' brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n" 746.7M - ssp/pl 

" aoÀo ,ocPF sob o n" 259.282.103- 10, doravante denominada .'NTRATANTE, 
" " r,sriôii

loDRrGUEs "Frans Gás', inscrita no cNpJ sob o n" 21 .g09.937/ 10001 -82, 
"om."d-"Ç Av.Cândido coelho' n" 1400A - cenho - cEp: 64.760-000, na cidade de São João a. pi"rirpi 

""ri" "r.rq,esentada por LETICIA RODRIGLIES, RG n" 2.255.491-ssp/pl e cpF n. 009.0á5.643_09,
doravante denominado ..NTRATADA' tên] entre sí, justo e acertado o presenÍe coNTRATo, deu::.di-::g.J-cesso de Dispensa_ acima referido, proclssado nos termos do AÍ. 24, inciso II, da Lein" 8 666/93 e Decreto No 9.412, de l8 de Junho de 2õ18, mediante cráusulas e condiçil;;;;;;.,
ctÁusuta pnnaEIRÂ - Do oBJETo
l.l-constitui obieto do presente contloÍo o íornecímento de Gas de cozinha - GLp, destinados aoabastecímenÍo das cozinhas dos diversos setores e depqrtamentos dq administraçõo iririiia anJoão CosÍa - PI, conforme proposta oprerentado, qui passa a fazer port" irtrgràr,r, iiii"-r:;*u-
CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS ATTTCÁVTTS
2'l' Integram este contrato. independente de transcrição, os documentos a seguir discriminados, de

cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitação.

2.1.1. PÍoposta da Contratada;

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

CLAUSULA TERCEIRA: VATOR
3'I' o contrato- é poÍ empÍeitada grobar e seu varor é de À.Í.. r2.00s,00 (doze mit e cinco rcais), ecompreende materiais, mão de obra, frete, bem como encargos sociais, seguro e quaisquer

outros encargos previstos.
3'2' os recursos para pagamento da obra objeto do presente cotrtrato serão provenientes da fonte deRecursos do TESouRo MUNICIpAL/FMS/Ricursos vincurados da saúde/FMAS/Recursos

Vinculados do SociaVeSE/FUNDEB 40%, consignados nas seguintes rubricas:

Avênida 10 de Jâneiro, s/no. - 
"*-" 

l[ilf;$6!:.:l::"g1"li8Ílo CNpJ: 0161258010001_30
Telefone (89) 348C0034

E-mail:
ii

.',.|:

PROJ. ATIVIDADE NAT. DESPESA
02.01.00 - cAB .2007 - Manutetrçào do Gabinete do

Prefeito e Vice-Pref
M.122.0026

02.02.00 - SEMAP .2010 - Manutenção da Secretaria
Admini amento

04.122.0027

02.03.00 - SEMUT 12 - Manutenção e Comervaçú
da Sec. Mun. de

26.782.0666.20

02.06,00 AGRIPE 7.2020 - Manutençâo da Scretaria de20.122.002
tura e Pecuaria

12.361.0753.2024 - Admin e da

3.3.90.30.00 - Material
de Consumo 1.001.00

RFDES SOCIÂ|5

In cr. 
'r.'r ir'!nií iIrt,t.i.áJr o:r,rí
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UNID. ORÇ.
F.R. - C.A.

02.07.00 - SEDUC
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CLÁUSULA QUARTA: PRAZo
., 

ffff;*::ência 
do presente contrato seÉ até 31 de dezembro de 2021, contados a partir da

CLÁUSULA QTIINTA: FoRMÁ DE PAGAMENTO

5' l ' o documento hábil para cobrança será a No,u Fiscavfatura que deverá ser apresentada com osseguintes dados:

- Objeto do Contrato

- Número da Medicão
5.2- O pagamento será realizado por medição dos serviços executados, sempre que for apmvado

- 
pela fiscalizaçâo e recebido pãla Contratante.5'3' No caso de atra§o na apÍesentação dos documentos de cobrança, o pagamento correspondenteserá prorrogado pelo mesmo número de dias.

CLÁUSULA sExTA: RESCISÃO
6'l' o presente contrato será re-scindido independente de interpÍetação judicial ou extrajudicial, semindenizaçâo de especie alguma nos ."grrút". 

"u*.,
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M : Percentagem representativa da multa;

@flo

loão-o trabalh

6.1.1. Se a CONTRATADA;

9 I ] I Nl *qpú qualqr.rer das mndições estipula.tas neste instrumenro;6.1-1.2. TransferiÍ o Contrato a terceiros, oo ,oào orr'
autorização dâ CONTRATANTE; 

rm parte' sem prévia e expressa

6.1.1.3. For multada num total que atinja um limite de 30yo (tÍfutta,por cento) dovalor global previsto no contratoi
6.1.1.4. Interromper os. trabalhos por mais de l0 (dez) dias consecutivos, sem

^ justificativa aceira pela CONTRATANTE.
Ou se oconer:

FL. N

6.2.

6.2.1- Decretação de falência ou instauração de insorvência da GONTRATADA.6 2.2 A constaração pela CONfRaTeNfE d" q;;; oU* ,a.- "J ão"luída no prazo

6.2.3. Atraso injustificado no início do serviço.

crÁusura sÉrMA: MULTA
7'1' A multa por atraso na entrega da 

-obr4 
por culpa da cONTRATADA" seÉ calculada na fomraabaixo, não podendo excedei a 30% (irrn-jta p_ 

"""if ã" 
"àr.r 

do Contrato:

Avenida io de Janeiro, s/no. - 
"*". 

I§!";$6hilã:":lli
CNPJ: 0.1612580/0001-30
Telefone (89) 3486-0034

02.11.00 - FMS 10.301.0210.2055

FMS
- Manutençâo e Encargos do

t.214.o2
02_ 13.00 - FMÀs 1 - Manutenção do Fundo08.244.O172.207

de Assistência Social t.3ll.M

t,,. tc ir rr, ,rtcjii,,i .,ir

E-mail: «

Secretaria

a
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N - Número de dias em atraso V,STO

A penalidade nào se aplica nos casos
torem aceitos pela CONTRATA NTE.

decorrentes de força maior ou caso foÍtuito que, alegados,
ficando a exclusivo juízo desta, a aceitaçào.

crÁusura oÉcIMA: FoRo

ÍOBo CNPJ: 01612580/0001-30
_ TeteÍone (89) 348ê0034
E-mail: , :' '

'''''' ;.f"§#:rrX,-ott'o 
de força maior e /ou casos foÍtuitos, será adotado o seguinre

7.2.1.1. Comunicação^rmediata da oconência, pela CONTRATADA e comprovaçãode seus reflexos, na_ medida em qu. forãÀ po.,t,u"oo.:7.2.r.2- comprovação regal. da-oco.*""i" p"i" 
-c'õNTRATANTE 

no prazo de 4g(quarenta e_ oito) horas, 
"ort"a* 

j" comunicação feita pelaCONTRATADA;
7.2.1.3. A CONTRÁTANTE deverá, no ptazo de 05 (cinco) dias úteis contados dorecebimento da comunicação aá COffúfaOa, aceitar ou reieitar osmotivos alegados, por escrito a raáo de sua eventual .*urr_ 

-- ,',v,q us
Não poderá a CONTRATADÀ .

agido com cutpa c";;,;;;,'J,1H"ã:xLTj:"ti,3"" maior ou caso rortuit'o se houver

7.2.

7.3.

7.4. A multa eventua'n"or" 
lpfi:{1 à CONTRATADA, seÉ deduzida da medição seguinte à suaaplicação' devendo a ..NTRATADA ," p;;;;;" I""'os (cinco) dias úteis, Jontados da

ê?i'$iili;"f;illher 
a tesouraria a" pnr!írmiiãã Jii"."nou. caso existente, a ravor da

CLÁUSULA, omAVA: REAJUSTE
8'l' os preços não deverão sofrer reaj 'stes, no entanto, havendoliberação dos mesmos, o reajuste se

. 
fará de acordo com a polifica econômica do Co""_o f"ããr, vrgente à epocâ.

CLAUSULA NONA: DISPOSIÇÔES GERAIS9.1. As quantidades de materi 
.

mais ou para -";";;;;f :::ffã:o::r:T:$Ji"t*":,*?ff *T:.Tff 
,.:::ffr 

::,J#
;l:ft:."frh1;ffif: 

para maior nao 
"tt,.p*'" 1iz" (vinre e cinco por cento) do valor

9'2' A não aceitação. justificad4 de algum servigo, no todo ou3m 
1a1e, não impricaná na dilataçãodo prazo de entreg. salvo expressa concordância da coNTRATANTE neste sentido.

9'3' A CONTRATADA seÉ dada, por escrito. as_instruções, os deseúos ou documentos adicionaisnecessários ou indispensáveis porpedido fundamentado_ 
-

9'4' CONTRATANTE e c.NTRATAD,A acordam que, a partir da data de assinatura desteinstrumento' todas as alterações de naturezâ tàúu qu" se fizerem necessárias, serãoconsubstanciadas mediante troca de corresponacnaa ep;itotar,- .;;';;r;; o:.i;ã. 
t*r,

objetos e sua mútua concordância No "n,áio-,-*ãJl "or.."ponaercias 
passarào a razerpaÍe integrante deste contrato, como se nele estiv"s""m iieg.urrn"nte transcritas.

RFDES 50atÀ§

irJ.ar..lã |i Enw t( t,rErcir,,,.,tÉio.,tr
t{ F r. illr'.,r,,rni, i|l.t,t.i.á,rr nr. á

Y

a

Avenida .ro de Janeiro, s/no. - 
""""" 

l[?1"jSlX9:;i3ã:"9:T?

f' c rc ir,ir i ir. t.,:,,, i,:,:
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l0.l.Fica eleito o foro da cidade de São João do Piauí, da qual o município dejudiciário, como competente para dirimir dúvidas oriundas do presenteexpressam ente a qualqueÍ ouho por mais privilegiado que seJa.
E por estarem, assim, .;ustas e acordadas, as partes assinam este Contrato em duas vias de igual teor eforma e para um só efeito perante as testemunhas, que também o assinam.

João Costa/PI, 05 de de 2021.

MTINICIPI E JoÀo cosrApr
Jose Neto de Oliveira
PreÍeito Municiryt CONTRATADA

TESTEMLNHAS
Nome: ,t ú - ?.--
CPF 0r. -<í2. g ;' CPF:

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

".""" 
lgt;;g1X*;i:A:"gl=li

CNPJ: 016.l2SBO/0oOi_30

E_mail: 
Telefone (89) 3486-Oo3a

RFOES §OCtÀs

ll.t nad?a lodaia!

a.

\

?

i,,n",.1,-r.r t,i ,i{iv ht I,rrr,irr,,.,rt.,tr,,.rr,írir,, |lr,.rr.ilr,,nrt.i.,nt,r,ial., },r.rtsirur,,Lir.ri,tt,ni1tr-it,!rUr.,rln
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VISTO

Joâo Costa/Pl. 05 de março de 2021.

Avênida 10 de Janeiro, íno. - 
"*". 

];!gXy;*;i:B:":l"Ji
CNPJ: 0161 2580/0001-30

Telefone (89) 348êOO34
E-mail:

EXTRATO DO CONTRATO ÂD]UIMSTRATIVO N" 016/202I - PMJCPROC^t.\SO ÁDMNISTRÁTIvO M 02t/2Ol t _ rutã
DrspENSÁ DE LICITÁçÃ) u. ot ztzoz t.

coNTRÁTArirE: O MUNrCIpro DE JOÃO COSTA - pI, pessoa juridica de diÍeir,o púbrico, inscrita noMinisrtoo da Fazenda com o cNpJ n' or.oii]rúãõoiio. 
"r'rilli. e foro na praça ceo*ar, vn, centro _cEP: 64 765{00' Joào costa - pr,.oesre ato represenrado po. r"r-er"r.i,o. o sr. JosE NET. DE Orrvtrne,

lffiilXl;ii"T1,;.í,lglttff.*#:á;;ffi;i;;5ó;r"io*.i,,,oõpr.ii,"í.-,Ii.,i, ,0,_
G,NTRATADA: r-rric,^ nomrclr,i *Frans cás-, inscrira no cNpJ sob o n" 2 r .809.9371000r _82, comsede na Av. Cr{ndido Coelbo, o" l,t00A.-_Cenrro _ Cep, ,+ iàiriOil ," cidade de Sâo Joâo do piauí,/pt, neste aro
ffiTffi#;.ülrTI+:B"loDRrcuES. nc,r z.#.iõr _iõi,,,irr . .pe," *ó.õal.ooii,í.,àãL,_,.

oEfETO: con§titui objeto do presetrte cotrtral,o o fomecimsnto de Gris de cozinha _ GLp, destinados aoat'astecrmento dâs coziohas dos diversos setores e dq)artamentos da administraçao municipal de ioao cosá _ rt,
3gyfo11e 

Pronosta apresenrada, que pasm a fazer parte integran,"ã.ã ,".*..VÁLOR: R$: 12.005.00 (doze mil e cinco reais),

RETCURSOS r »oraÇÃo onÇanrmnrÁma: TESO.TR. MUNICIpAIfMS/Recursos vinculados dasaúdo{FMAs/Recursos vinculados áo So"i"vq§ErrüNoÉs-ooã, 
"ài"ip.orr ras seguintes rubricas:

sua asslnatura
O prazo de vigência do presente contrato seú ate 31 de dezembro de 2021, contados a partir da

9Ilo

TINID. OR pnor. anrroaog NAT. DESPESA F_R- -C.À
02.01.00 - cAB 04.t22.@26.2001 - Manutenção do Gabinete do

Prefeito e Vice-Pref
02.02.00 - SEMAP u.122 .@27 .20 0 dâ SecretariaManuienção

6. 782.0666 .20 l2 eManutenção Conservação
da Sec. deMun.

02.06.00 -
AGRIPE

zo.tzz.oozl.zozo
e Pecuaria

- Manutenção da Scretaria de

02.07.00 _ SEDUC AdminisrraÉo1 63 075 23 024 e Encargos
da Secretaria

1.001.00

02.11.00-FMS 10.301,0210.2055 e Encargos do
FMS

- Manutenção
1.214.02

02. t3.00 - FMAS
Social

08.244 .0 772.20 do FundoManutenção
Mun de Assistência

3.3.90.30.00 _
Material de Consumo

l.3l t_04

a

02.03.00 _ SEMUT

mDFS SOCIÀS

ir.!r,r.r.r tri,{i,vtr. t,,.r,:irr,,ü€jIn,!r,,!r., I",ri,ir'[.,rÍit,.,,!,,!-r-i In.íFit,,,.'!r,r"irIfnr rj!nr't!rt,]


