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0 \rtr\tCtPIo ur. ;oÃo COSTÂ - PI. pessoa jurídica iie direito público, inscrita no Ministério da
i r,',-rih «rnr o CNPJ n' t)1 .6 i 2.580/000I -30, com sede e loro na Praça Central. s/n. Centro - CEP:
,i+ lô-i-000. Ji'ào f ostâ - Pl, neste ato representado por seu Prefi--ito, o Sr. JOSE NETO DE OL§aEIRA.
irlirsiiciro, casado. poúador da cedula de identidade n' 146-784 - SSPPI e inscrito no CPF sob o n'
l59.l8l-103-10, doravante dcnominada CONTRATANTE, e a J. G. DE ANDRADE - N{E

"Elctrodonto", insclita no CNPJTMF sob o N' 10.701.270i 0001-83, com sede na Praça Hercuiano
L riir rilro, n" L112 Centro - CEP: Éi4.760-000. na cidade de Sio João do PiauíiP[ neste ato representada
pc1.r Sr'. JOSI-MILTON GOMES DE .\NDR-ADE. RG N" 837.775-SSPiPI, CPF n" 482.359.03,:--'-14,

iioiar lute denorninado CONTRATADA. têm erltre sí. iusto e acertado o presente CON-I'RA'{-O. de
acoLrio currl o Processo de Dispensa acima retêrido. processado nos termos do AÍ. 24, inciso ll, da Lei n"
S.66619-l e Decreto N" 9.412, <ie l8 de Junho de 2018. mediante cláusulas e condições que seggern:

i l, \.i lsl i-.\ PRll\lilllt.À - D{.) oiij il io
,.; rr, t,!-i,'t'' fl,, 1,,1 \t-tt ( t-itt,i!ült) !t PrL-5iO.\'iu r/,,,r Sel1'irr.. Lit ttttulhÍ?tt(àO pt <-r-Cl/lir-Lt t- t'nr:, !.:t',i

.,,,.. lp,;;;li|at; . Equipt]ütanbs Odonlolii_*itrts. utclttindct reposiçtio cle peças (cle ocordo rom o.<

i:r;rit'.t.fiituntcirtt:; mertsais detentinados). das Lhriciircics Bá.sicas de Sdúde do município tie -!oiio
L'o.s;t. P í. < ott litnne ?roposta apresenÍa,Ju. q ui: oossr; u .là:er pí ie iri regro nÍe desÍe tenna.

i i ,'.i ii-1.1 SFGi'\D.\: llOt. Lrlllrlr fOS ÀPl,laÂ\'EiS
. :ui.:rla]l r'ite eontrato, indepcndente de transcdção, os docume os a seguir riirrrirrinailos- cit

:iiia) i,:',;r 3s pâ:'tes deciaram tel pleno conhecimento e ifaitaçào-
1.1.1. P&)posla dâ Cürtratadal
).). Em cas.-r de dúvidas ou diversência ent[' dL\cumentos aplicár'eis c .stc Iont.lto.

irr -r :Lirccrá eslc itllrtto-

! i \r islll-,{ TERCEIRA: YAI-OR
r I íJ çontrato ó por cmpreitada global e seu valor é de R$: 15.000,02 (quinze mil e dois ceítãyos). c

conrprecnde matcriais, mào de obra. frete, bem como encargos sociais, seguro e qraisquer ouÍros
encargos previstos.

-1.1. Os tecursos para pasamcnt.) da otrra objeto do prcscnte Contrato serào provcnientes da ionte de
Ret-utsos do Tesouro Municipal/FItlSiRecursos Yinculados. consignado nàs se!ru1ntes dotações
irir-;intt:rtárias:

UNID. ORÇAMENTÁRIA _ O2.1I.OO - FUNDO IIUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
Proj- Ativiriade - 10.301 .01 i ü.2054 - Iüanurcnção do Prograrna de Atenção Básica
Proi. Atividade - 10.-10i 02i0.2055 - Mairutençãc e Encarsos der F\iS
Proj. AtividaC.e - 10.,101.0210.2059 - \.íalurenção rio Prog.dc lncentivo a SaúCc Buc;.rl-j,SB
N,Í. Dcspcsa -13.90.19.00.00 Outros Sers. de Tcrceiros .- P. Juridica
F. R. - f-'.À. - 1 .2I4.02.1 l5 / 1.001.00,300 - Tesouro Municipal/FMSr'Recursos VineúaCos

i i .,\.i,St jt-,\ QUARTA: PRAZO
:; (-i ;rrazo r1e r rÍ:ir:cie dr, p iÉiel]tL' caittlàtú :;er.á rje i2 í.lozc) tr*e s_ .jontlC,Js a y..ariir rla raa

ii-iillallil-ii" prldal],:iii s!'Í 1:t'ontaatlJ n(lri ierrlrc: ri,,r ,1rt at. Ca [-ei N' 8.6f,6 9-l e Cr lt-,mLlr.:r iiccrdl
- l'i" ::: ;1''r ir!'

Prefeitura de João Costa
Avenlda 1o de .laâeiro, s,/nâ. - Ceatro - ô4.765,000 - João Ccsta -- pl.

CNPJ: 016i2580i0001-3C
Telefonê {8§i 3486-C1 22

E-mail: ijçiiqsqCgrlrlcíOE
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('l.AtlstlL.{ QUINTA: FORN{A DE PACAMENTO

5.1. O documento hábil para cobrança será aNota Fiscal;'fatura que deverá ser apresentada com os
scsuintes dados:

- Objeto do Contrato

- Nirmero da Medição
O pagamento será realizado por medição dos serviços executados, semprc que for aprovado pela
fiscalizaçào e recebido pela Contratante.

No caso dc atraso na aprcscntaçào dos documentos de cobrança, o pagamento correspondente será

l]ícrÍLrgado pclo mcsmo númcro de dias.

CLALISULA SEXTA: RESCISAO

6.1. O presente Contrato será rescindido indcpcndente de interpretação judicial ou exirajudicial, scm
indenizaçào dc cspócic alguma nos seguintes casos:

5l
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Prefeitura de João Costa
Avenida ío de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - João Costa - pl.

CNPJ: 01612580/0001 -30
Telefone (89) 3486-0122

r,. I L Sc.t CONTRATAIIA:

6.1

(i.1.1.1 . Não cumprir qualquer das condições estipuladas neste instrumento:
6.1.1.2. Transfcrir o Contrato a terceiros, no todo ou em parle, sem prévia e expressa

autorizaçào da CONTRATANTE ;

6.1.1.3. l'or multada num totál que atinja urn limitc de 30% (trinta por ccnto ) do valor
global previsto no contrato;

6.1-1.4. intenomper os trabalhos por mais de l0 (dez) dias consecutivos, sem
justificativâ aceita pela CONTRATANTE.

0u se ocor."er:

6.:.1 . Decrctaçio dc falôncia ou instauração de insolvência da CONTRATADA.
í).:.1. ,.\ constâtaçào pcla CONTRATANTE de que a obra nào será concluída no prazo previsto
6.2.1. r\traso injrxtificado no inÍcio do serviço.

CLAUSUI-A SÉTIMA: MULTA
'l .l. A multa por atraso na entrega da obra. por culpa da CONTRATADA, será calculada na tbrma

iibaixo. nào podendo exceder a 30oÁ (trinta por cento) do valor do Contrato:

M:0.l0xN

M : Percentagem representativa da multa;

N = NÍrnero de dias em atr:rso.

A penlliriade nào se aplica nos câsos decorrentes de força maior ou caso fortuito que, alegatlos.
forcm aceitos pcla CONTRATANTE, ficando a exclusivo -juízo dcsta, a aceitação.

7,2.1. Ocorrendo o motivo de força maior e /ou casos fortuitos, seú adotado o seguinte
procedirnento:

7.2.1.1. Comunicaçâo imediata da oconência" pela CONTRATADA e comprovação de
seus reflcxos. na medida cm que forem positivados;

E-mail: ilcítacoesgrnic
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7.2.1.2. Comprovaçào legal da ocorência pela CONTRATANTE no prazo de 48
(qrnrenta e oito) horas, contadas da comunicação feita pela CONTRATADA:

7.-:.1.3. A CON |RT\TANTE deveni, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da comunicação da COT"NTRATAD,A. aceitar ou rejeitar os motivos
alegados. por escrito a razào de sua eve ual recusa.

Nào podcrá a CONTRATADA invocar as exceções de força maior ou caso lortuito se houver agido
com culpa concomitante ou anteriormente ao eYento.

Jpãou tfaDaln

ff«.,/k*:iià""

1.4. A multa eventualmente aplicada à CON'IRATADA. sená deduzida da niedição seguinte à sua

al:icaçào. tlevendtr a CONTRATADA no prazo rnárimo de 05 (cinco) dias úteis, contadcs da notificaçào,
r.i:rilrr-r a Esorrlaria da PREFEI-II,iRA. a diferença. caso e\islente. a favor da CONTRATADA.

( t.,'.tlstlL-{ OII AVA: REAJUSTE

8.1. Os preços não deverão sofrer reajustes, no entanto, havendo liberação dos mesmos- o reajuste se

lará de acordo com a politica econômica do Covemo Federal. vigente à época.

í I \I \I iI A \()\À DISPOSIÇOL,S GLRÂIS
Lr i. .\> qriarúidades de rnateriais e serviços- constantes das planilhas, poderào sofrer alterações. para
nuris c,rr para menos- pela execução ou inclusão de obras e de serviços novos, desde que. ne$e último
caso. a variação para maior não ultrapasse 25o,ô (vinte e cinco por cento) do valor previsto neste Contratô.
L).). Â não aceitação, justificada- de algum serviço, no todo ou em parte, não implicaní na dilataçào do
ptlzo de entrega. salvo expressa concordância da CONTRATAN lE neste sent;do.
rt I r\ CON fÍiÂIADA será dada, por escrito. as instÍuções" os desenhos ou d()cumentos adicionais
,,:.:e:sários ou indispensáveis por pedido fundamentado.
.r, i. LIONTRATANTE e CIONTRATADA acordam que, a partir da data de assinatura deste

ilsirurnento. todas as alteraçôes de natureza técnica que se frzerem necessárias, serâo consubstinciadas
mediante lroca de correspondência epistolar, onde fiquem definidos seus objetos e sua mútua
coDcordância. No elltanto. as cilâdas correspondências passarão â lazer parte integranre deste Contrato.
. t),ri,,-. rrljle c\li\c\\('tn inl ücralm ente l ranscrila..

r i..\i,§Lil..1 I)ECrlMA: FORO

l().l-Fica eleito o foro da cidade de São João do Piauí, da qual o município de Joâo Costa - PI- é temlo
judiciáLrio. como compeiente para dirimir dúvidas oriundas do presenÍe Contratô. renunciantio-se
expÍcssamente a qualquer outro por mais privilegiado que seia-

I: 0.)r estarem. assim. justas e acordada:;- as partes assinam este Contrato em duas vias dc igual teor e

ii)r'jr1a e para um só eleito perante as testemunhas- que tâmbém o assinam-

de,iuiho : li;l I
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Prefeitura de João Costa
- Centío - 64.765-000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 01612580100Ci-3ú
Telefone (ô9) 3426-C122
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