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l.I.Constitui obleto do presente coniralo o PresÍaçdo dos Sen'iços de Esludo de Viabilidade de lntemet

Via Sotélite no zona rural nas localidades @om Jents, BR 020, Assentamenlo bdixa das covas,
Mucambo , São Paulo , Boa ,'ista, Poço Salgado, Baixa do Caxé, Álegre, Assenlamenlo pé da serra ,

Umburarn , Morro dos Apoliruirios, Lambedor sanlo lruicio , Coqueiros , São João t:errnelho ,

Cambraia, Morro da Roberta, Cambruia de baixo, Felipe, Ilereda, Trapessão, Sede, Toca, Tabuleiro,
Arara, Sanío Luzia e Aroeira), do mwicípio de João Costar/Pl, conforme Proposla aryesentadd, que
passq a ídzet parte inlegrante deste tenno.

CLÁUSULA SEGUNDA: DoCUMENTOS APLICÁVEIS

2.1. Integmm este Contrato, independente de transcrição, os documentos a seguir discriminados, de

cujo teor as paÍes declaram ter pleno conhecimento e aceitação.

2.1.1. Proposta da Contratada:

2.2. Em caso de dúüdas ou divergência entÍe docuÍnentos aplicáveis e este Contrato,
prevalecerá este último.

CLÁUSULA TERCEIRA: VAI-OR
3.1. O contrato é por empreitada global e seu valor é de R$: 6.981,00 (seis mil novecentos e oitente e

um reais), e compreende matsriais, mão de obra- frete, bem como encaÍgos sociais, seguro e
quaisquer outros encaÍgos pÍeüstos.

3.2. Os reçursos para pagmento da obra objeto do presente Contrato serão provenientes da fonte de
Recursos do TESOURO MLINICIPAL/QSE/EDUC. 30olo, consignados nas seguintes rubricas:
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CONTRATO ADMIMSTRATIVO N" O25T'021 - PMJC
PROCESSO ÁDMINISTRAIIVO N" O3I.'202] - PMJC
DISPENSA DE LICITAÇÃ} N" 017./202t.

O MUNICIPTO DE JOÃO COSTA - PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Ministerio da
Fazenda com o CNPJ n' 01.612.580i0001-30, com sede e foro na Praça Central, s/n. Centro CEP:
64.765-000, João Costa - PI. neste ato repÍôsentado por seu Prefeito, o Sr. JOSE NETO DE OLIVEIRA
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n" 746.784 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o no

259.282.103-10, doÍavante denominada CONTRATANTE, e a M. A. FÉLD( - ME "C8 Sistemâs e

Soluções", inscrita no CNPJ sob o n" 14,944.257 lO00 I -06, com sede na Rua Francisco Vital. 135, l'
Andar, Centro - CEP: 48970-000, na cidade de Senhor do Bonfrm/BA, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato repres€ntado pelo Sr. Marcelo Ah,es Félix, doÍà.ràfrte denominado
CONTRATADA, têm entre §, jusÍo e acertado o presente CONTRATO, de acordo com o Processo de
Dispensa acima referido, processado nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei no 8.666193 e Decreto No
9.412, de 18 de Junho de 2018, mediante cláusulas e condições que seguem:

UNID, ORÇ PROJ ATIVIDADE NAT, DESPESA F.R. - C,A.

02.02.00 - SEMAP
04.122.0027.2010 - Maautenção da Secretaria

Administração e Planeiamento 3.3.90.39.00 - Outros
Serv. de Terceiros

Pessoa Jurídica

l 001 00 r00
1.00r.00.200

02,07 OO - SEDUC
12.361.07 53 2024 - Administração e Encargos

da Secretaria
02. 15.00 - FME 12361.0269.2027 - Encargos mm Sálario 1. r 20.0r. r r5
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Educação - QSE

ct-Áusut-e qUARTA: PRAZo
4.1. O prazo de vigência do presente contrato s€ú úé 3l de dezernbro de 2021, contados a partir da sua

assinatur4 podendo ser prorroqado nos teÍmos do Art. 57, da Lei N' 8.666i93 e de comum acordo
entre as paÍes.

CLÁUSLLA QUI}{TA: FORMA DE PAGAMENTo

5.1 O documento hábil para cobrança será a Nota PiscaVfatura que deverá seÍ apÍesentada com os
seguintes dados:

5.2

- Objeto do Contrato

- Número da Medição
O pagamento será realizado por medição dos serviços executados, sempre que for aprovado pela
fiscalização e recebido pela Contratante.

No caso de aüaso na apresentação dos documentos de cobranç4 o pagamento corÍespondente será
prorrogado pelo mesmo número de dias.

5.3

CLÁUSULA sExTA: RESCISÃO

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

6.1.1. Se a CONTRATADA

6.1.1.1- Não cumpú qualquer das condições estipuladas neste instruÍnento;
6-1.1.2. Transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prér.ia e expressa

autorização da CON TRÂTANTE;
6,1.1.3. For multada num total que atinja um limite de 30% (Aintâ poÍ cento) do valoÍ

global previsto no contrato:
6.1.1.4. Interromper os trabalhos por mais de l0 (dez) dias consecutilos, sern

justificativa aceita pela CONTRATANTE.
6.2. Ou se ocorrer

6.2-1. Decretâção de falência ou instauração de insolvência da CONTRATADA.
6.2.2. A constâtação pela CONTRATANTE de que a obra nâo será conclúda no prazo pÍevisto.
6.2.3. Atraso injustificado no início do serviço.

CLÁUSULA SETIMA: MULTA
7.1. A multa poÍ atraso na entrega da obr4 por cúpa da COIfIRATADÁ,, será calculada na forma

abaixo, não podando exceder a 30% (trinta poÍ cento) do valor do Conhato:

M=0.10xN

M : PeÍcentâgem representativa da multa;

N : Número de diãi em atraso.
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7.2 A penalidade não se aplica nos casos decorrentes de força maior ou caso foúuito que, alegados,
forem aceitos pela CONTRATANTE, ficando a exclusivo juízo dest4 a ac€itação.

7.2.1. ocorrendo o motivo de força maior e /ou casos fortuitos, será adotado o seguinte
procedimento:

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

7.2.1.2. Coltprovação legal da ocorrência pela CONTRATANTE no prazo de 4g
(quaÍenta e oito) horas, contadas da comunicação feita pela CONTRATADA;

1.2.1.3. A CONTRATANTE deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do
Íecebimento da commicação da CONTRATADd aceitar ou rejeitar os motivos
alegadoq por escrito a razão de sua eveltual recusa

7.3. Não poderá a CONTRATADA invocar as exceções de força maior ou caso fortuito se houver agido
com culpa concomitante ou anterioÍmente ao evento.

7.4. A multa eventualmente rylicada à CONTRATADÁ, será deduzida da medição segünte à sua
aplicação, devendo a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. contados dJnotiÍicaçâo,
recolher a tesouraria da PREFEIT1IRtr, a diferenç4 caso existente, a favor da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA: REAJUSTE

8.1. Os pÍeços não deverâo sofrer rcajustes, no entanto, havendo liberação dos mesmoq o reajuste se
fará de acordo com a política econômica do Govemo Federal, vigente à época.

CLÁUSIILA NONA: DISPOSIÇÔES GERAIS
9.1. As quantidades de mmeriais e serviçog oonstantes das planilhas, poderão soÊer alteraçôes, para

mais ou para menos. pela execução ou inclusão de obras e de serviços novos, desde que, neste
último caso, a vaiação para maior não úhapasse 25Yo (vnte e cinco por cento) do valoi preüsto
neste Conlrâto.

9.2. À não aceitagão, justificada de algum serviço, no todo ou em partg não implicaní na dilatação do
prazo de entreg4 selvo expressa concordiincia da CONTRATANTE neste sentido.

9.3. A CONTRATADA será dad4 por escrito, as instruçôeq os deseúos ou documentos adicionais
necessários ou indispenúveis por pedido fundamentado.

9.4. CONTRATANTE e GONTRATADÀ acordam que, a partir da dara de assinatura deste
instrumento, todas as alterações de núuÍeza téorica que se fizerem neçessárias. serão
consubstanciadas mediante troca de correspondência epistolar, onde fiquem definidos seus objetos
e sua mútua concord:incia No entanto, as citadas correspondências passarão a fazeÍ pfite
integrante deste Contrato. como se nele estivessem integralmente transcritas.

CLÁUSULA DÉCMA: FoRo
i0.1.Fica eleito o foro da cidade de são Joâo do Piaú, da qual o município de João costa - pI, é terrno

judiciário, como competênte para dirimir dúüdas oriundas do pÍesente Contrato, renunciando-se
expressarnente a qualquer outro por mais privilegiado que seja
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o JOAO COSTA,?I
de C)iiveira

Nome
CPF:

l- Çor*.- '-

João CostaiPl. 12 de abril de 2021.

Nome
CPF:

M. A. FIíLD( - ME "C8 Sistemâs e Soluções',
CONTRATADA
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E por estarern, assirn justas e acordadas, as paÍtes assinam este Contrato ern duas üas de igual teor e
forma e para um só efeito perante as testemunhas, que também o assinam.

131. L3r. )) í./t
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EXTRATO DO CONTRATO ADMIMSTRATryO N'025/2021 . PMJC
P.ROCESSO ADMINISTRAN''O N' O3I /202 T - PMJC
DISPENSÁ DE LrcrrAçÃo N" otz,,zozt.

coNTRATAnrf,: MUNlcrPIo nE 
19.a19 gosu - PII pessoa juridica de direito público, inscrita noMinistério da Fazenda com o cNpJ n'01.612.580/0001-:0, *i ã" e Ítlro na pÍaça centrar, yrL centÍo - cEp:64' 765-000, João costa - PI. neste ato representado por seu Prefeito3 sr. JosE NETo DE oLrvEIRae brasileiro,casado, portador da cédura de identidade n" 746.7M'- ssprpr einscito no cpr sou o n. iss.ã8, ;6_l;, doravantedenominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: M' A. rÉr-D( --ME'Ct sislemrs ê soluções-, inscrita no cNpJ sob o no 14.944.257/ooot-o6,com sede na Rua Francisco vital, 135, 1'Andar, centro - cdp: +e'lio-ooo, na cidade de Senhor do Bonfim/Ba, aseguir derominada CONTRATADÀ.
oBJETo: Constitui objeto do presente contÍdo a Prestaçâo dos serviços de Estudo de viabilidade de Interner via
Satélite na mna Íural nas localidades (Bom Jesus, BR 020, Assentamento baixa das covas. Mucambo, Sâo paulo,
Boa vista, Poço salgado, Baixa do caxé, Alegre, Assentamento pé da serra , umburanâ , Morro dos Apolinários,
Lambedor santo Inácio , coqueiros , são João vermelho , cambrai4 Morro da Robert4 cambraia de baixo, Felipe,vereda' Travessão, Sede' Toca' Tabuleiro, Arar4 Santa Luzia e Aroeira), do municipio de João Costa./pl, conforme
PÍoposta apresentad4 que passa a fazer paÍte iúegÍante deste termo.

VALOR: R$: 6.981,00 (seis mil novecentos e oitenta e um reais)

RECURSO§.8 DOTAÇÃO ORÇÁMENTÁRIA: TESOIJRO ML'NICIPAI-/QSE,{E DIJC. 3Ú/O, CONSigNAdOS NAS
seguintes rubricas:
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VIG CIA: O prazo de vigência do presente contrato seÍá até 3l de dezembro de 2021, contados a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57. da Lei N" g 666/93 e de comum acordo entre as partes.

João Costa,{PI, l2 de abril de 2021

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765{00 - João Costa _ pl.

CNPJ: 0161 2580/0001 -30
Telefone (89) 3486-0034

E_mail: :, r..,;: :.-.,.: i j.r ,. , ., : ,

LTNID ORÇ PROJ. ÁTII'ID,ADE NAT, DESPESA F-R, - C.A
02.02.00 - SEMAP

04.122.0027.2010 - ManuÍençâo da SecretaÍia
e o

3.3.90.39.00 - Oúros
Serv, de Terceiros

Pessoa Juridica

1.001.00.100
1.001.00.20002.07 00 - SEDUC

12.361 .0753.2024 - Administração e Encargos
da Secretaria

02.15 00 - FME 12 .361 .0269 .2027 - Encargos com Sálario
SE 1.120.01.1l5
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