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CONTRATO ADMIITISTRATIVO N" A76NO2I .PM.JC
I'rocesso Ádministratito N" A7I ,'202 i - pM.tC
Dispensa de Licitoçdo N" 034.,2021

Pe10 presente instrumentô o MTJNICIPTO ou .roÃo cosrA - pI- pessoa jurídica de direitopúblico, inscrita no Ministerio da Fazenda co- o cNpirJoi.6r2.5g0i0001-30, com sede e ÍbÍo naPraça central, vn' centro - cE-p: 61.765-000, roao costa - pi,lesre ato repÍeseÍrtado por seu prefeito,
o sr' JosE NET. DE oLI'EIRA,-bras,"i*, 

"auao, foraáo, da cedura de identidade no 746.7t4 -SSP/pI e inscrito no CpF sotr o n 2:9.282.103_fO 
" " ".p."L f PEREIRA LOPES DA ROCHAMEÀIDES *Mendes Assessoria & consurtoria sot"e ceiao em saúde,, inscrita no cNpJ,À4F sobo n" 33 '947 -65410001-86, com sede na R.a Antônio Matras, s,N - centro - crp, o+!zi-ôoo, ,ucidade de JaióyPI' neste aro representada pelo seu sócio administrador o Sr. KArNA PEREIRALoPES DA RocHA MENDES, bras eiro, solteiro, portador da cédula de rrÍentidade ni s'íri.zss -SSP/PI e inscrito no CpF 

.sob o_ n. 033. tOS. t Z3_2i., doravaate O"*.À""a" 
'._púr_**

CONTRATÁDA, nos termos do arr- 
-75, 

incisos I e II, § 3,,'dal-ei Federar n" r4.133r202r,têm enresi ajustado o pres€nte contratô, confoÍme o Dspensa ã" ii"lt ça" N;034Dôil, il;;àol;_,o*,supletivarnentg os principios da teoria_geral dos contratos e disposições de direito p.irado. be- 
"o*ornediante as seg,uintes cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do on.IETo
l'1' o presente contrato lem por objeíivo o presração de sen,iços Especiarizad.os em Assessorta econsultorio na Gestão em saúde, para atender as necessitladeí tla sicretarii l,ti"i,príJ" s"rla"do município de João Costo'pl conforme especifica.o no Termo de Referência, io^**" aoDispensa de LiciÍaçdo N" 031,.2021 e I,ropo*a, qie lnssam a integror o presente termo.
clÁusuur sEGLNDA - o,t Ltcrr,tçÃo
2.1._o fomecimento dos iteng ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disprosto comfundamento no art. 75. incisos I e Il, § 3., da Lei Federal i. Á.tílf,inzt, *t 

" -Àarriaraãói"p"r.ude Licitação.

CLÁUSULÀ TERCEIRA - DA vINCuT,,tçÃo
3 ' I ' o CONTRATANTE e a c^ONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, aoDispensa de Licitação N" 034/2021, bem como à proposta ármada pela cor.rrnerÀôÀ. 

'gr.".
documenros constam do processo_Licitatório Dispenú de Licitação N. 034/20,1-;-ão p*o
integrantes e complementares deste Contrato, ildçendentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUART.{-DAS oBRIGAÇÕES DAs PARTE§
4.1 AIm das obrigações resultantes da observiância da Ler n" r4.r33tzr sâo obrigagões das partes:

4.1,I Da Contratada:

.^^- .-j],*1::r^,::ll:ruatidade o objeto solicitado conforme requisição/solicitação emitida pela
SecÍetÍrna,/(rrgâo Sollqtante a qual deverá estar devidâmente assinada por servidor óompetente paratal;

. ^ - - 
bl§:p"lsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os aÍtigos lz.

13 e 17 a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. g.07g, ae iSgO);
c) com.nicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer

anormalidade verificad4 para que sejam_ adotadas as proüdências de regur-i"aao o.c..Jari^i-*
d) Atender com prontidâo à reclamações poi parte do recebeOoi do objlto;
e) ManteÍ todas as condições-de habilitação exigidas no Instrumento convocatório do c€rtarne;0 substituir no prÍzo imediato os cirindros lue vierem apÍesentar defeito de fabricaçao,

hansporte elou avarias na ernbalagenq sem qualquer ônui para a Administração;

o continual
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g) Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde/PMJC da modificação on seu enderego ou
infonnações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadàs no
endereço constante no contrato,

h) Responsabilizar-sê poÍ todos os impostos, taxas. fretes, seguÍos e encargos sociais e
trabalhistas, que incidam ou verúam a incidfu sobre cônhato de sua execuçào;

i) Cumpú fielmente o disposto ro lnshumento Convocatório que originará o contrato bem
como as obrigações assumidas nele;

j) Trocar/Substituir, imediatamente o material que vier a ser recusado, sem neúlm custo
adicional para a CONTRATANTE;

k) Assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fomecimento do
material, mão-de-obra necessário à boa e perfeita entrega dos pÍodutos. Responsúiüza-se, ta6bém,
pela idoneidade e pelo compoÍtmento de seus empregados, pÍepostos ou subordinados, e aind4 por
quaisquer p§uízos que sejam causados à Contrâtante ou a tsÍceiros.

4.1.2 Da Contratante:
a) Caberá a pútica de todos os atos de controle e adminishação do ContraÍo;
b) Gerenciar o contrato, acompanh6ndo e fiscalizando sua execuçào;
c) Notificar, formal e ternpestivamente a Contratada sobre as irregularidades observ-adas no

cumprimento contÍato;
d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento:
e) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessiários à execução do Contrato;
f) Arcar com as despesas de publicação do extato do contralo;
g) Emitir reqúsição/solicitação do objeto solicitâdo para entrega;
h) Notificar à contratada da retirada da Nota de Empeúo ou outro documento hábil para

formalüagão contratual dos qumütativos solicitados à medida em que for necessário;
i) Observar o cumpúnento das condições de habilitação e qualiÍicação erigidas na licitação;
j) Apücar, garantida a arnpla defesa e o contraditorio, as peralidâdes decorrentes de infrações

no procedimento licitâtóío;
k) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do

descumprimento das obrigações contratuais. em relação à suas própriâs üontratações;
l) Notificar a Contratada por escrito e com ântecedênciâ, sobre multas. penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabiüdade;
m) Cumprir todos os compÍomissos fnanceiros assumidos com a contrâtada desde que nào

haja impedimento legal para o ato;

CLÁT1SULA QUINTA - Do RECtr,BIMENTo

5.1. No ato do recebimento, será emitido recibo dos itenJserviços efetivamente entregues.

CLÁUSULA sExTA -DÂ VIGÊNCIA

6. l. Este contrato vigorará a patir de sua assinatur4 por 12 (doze) meses, podendo o mssmo ser
prorrogado nos termos da Lei e de acordo enhe as paÍtes.

CLÁUSULA SÉTIMA -DA FoNTf, DE RECURSoS E DoTAÇÃo ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento
Geral do Município de João costa de 2021, consignado na LoNZo2l. com suporte financeiro e
orçâmentário nâ seguinte rubrica: FMS/Recursos vinculados da saúde/TESouRo MUNICIpAL, com
suporte orçameÍltário na seguinte rubrica:

t NrD. ORÇAMENTÁRrA - 02.11.00 - FUNDO MUNTCTPAL DE SAúOrrnC
Proj. Atividade - 10.301.02 f0.2055 , Manutenção e Encargos do FMS
Nat. Despesa - 33.90.39.00 - Outros serv. De terceiÍos p. Jurídica

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, slno. - Centro - 64.765{00 - João Costa - pl.

CNPJ: 01 61 2580/0001 -30
Teleíone (89) 3486{034'-lfí eB
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F.R. - C.A. - 1.001.00.300 - FMS/Tesouro Municipal

crÁtrsur,.l ortAvA - Do \âLoR
8.1. O CONTRATAITiTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de RtS: 28.800,00 (vinte e oito
mil e ôitocentos reais), conforme os preços unitiírios constantcs da proposta:

CLÁUSULA NoNÂ _ Do PAGAMENTo

9'l O pagamorto será creditado em nome do contratado, mediante ordem bânc,ária em conta corrente
por ele indicada" unül vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o
fomecimento/execução do objeto da licitação, no pÍazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data
final do período de adimplerretrto, mediante apresentação, aceitação e âtesto do responsável nos
documsntos hábeis de cobrança.

9.1.1 o pagamento mediante a ertissão de qualquer modalidade de ordern bancária seÍá
realizado, desde que o contratado efe'tue cobraaça de forma a permiú o cumprimento das exigàrcias
legais. principalmente no que se refere as retenções tributifuiâs.

9.1.2 Para execução do pagamento de que trata o subitem ânterior, o contratado deverií fazer
constar da nota fiscal correspondeate, emitid4 sem rasur4 em letra bem legível em nome da
PREFEITURA MUMCIPAL DE JoÀo cosrA, o nome do barco, o número de sua conra bancária e
a respectiva agência.

9.1.3 Caso o licitante vencedoÍ seja optante pelo Sistema Integrado de PagaÍnento de Impostos
e contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno PoÍte - SIMPLES, deverá apÍesentar,

-iuntamente com a nota fiscal, a devida comprovaçâo, a fim de evitr a retenção na fonte dos tributos e
contribuições. conforme legislação em ügor. Nos casos de contratação de serviços de cessão de mão-
de-obr4 haverá regra específica no edital.

9.1.4 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo licitante vencedoÍ, dletamente ao
responsável pelo recetrimento do objeto, que atestaÍá e liberaná a relerida nota fiscal para pagamento,
quando cumpridas todas as condiçôes pactuadas. A PMJC não se responsabilizará por atraso de
pagamento oriundo de erros existentes no respectivo documento de cobrança.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA FrscAllzAÇÃo
10.1. A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo
Financeiro da CONTRATA NTE.

PARÁGRAFO (xIco - o servidor referido anotal! em regisho, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrâto, deteÍminando o que for necessrfu:io à regularüação das faltas
ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, o GONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades
previstas o art. 87 da Lei n.o 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Em caso de aplicação de multas, o coNTRATANTE observará
o percentual de 0.5o/o (cinco decimos por cento) sobre o valor estimado do conlÍato por
descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.
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Prefeitura de João Costa
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pnRÁCRafO SEGUNDO - As multas poderão deixa de ser aplicartas ern casos fortuitos ou
motivos de força maior. devidaÍnente justificados pela coNTnATADA e aceitos pelo
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCETRo As murtas apricadas serão desconta.r,s de pagâmentos
pon entura devidos ou cobradasjudicialmente.

CLIUSULÁ DÉCTMA-SEGT]NDA - IX)s CASoS DE RESCISÃ0

12.1. O presente contrato será rescindido excepcionalmente. por quaisquer dos motivos dispostos no
aÍ. 78 da Lei n.' 8.666i93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNtco - Em caso de rescisão administrativa deconente da inexecuçâo total
ou parcial do contrâro, a GONTRATADA não teÍa direito a especie alguma de indenizaçào,
sujeitando-se iàs consequências contratuais e legais, reconhecidos os direilos da Adminishação,
assegurada a arnpla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-Tf,RCEIRT\ - DoS RECTIRSoS

13.1. Dos atos do cONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n." s.6661g3, cabem os recursos
dispostos no seu aÍt. 109-

CLÁL}SULA DÉCIMA-QITARTA - DA PUBLICAÇÃo
14.1. o ext.ato do presente corharo sení publicado no Diiário oficial dos Municípios, no prazo
preústo no pariágrafo único do art. 6l da Lei n.. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DoS CAsoS oMIsSos
15.1. os casos omissos serão decididos pela Adminis&ação contrâkÍte. aplicando-se o que dispõe a
Lei n' 8.666/93, suas alterações e-$emais preceitos de direito público, e, supletivarnente, os p.ioáipios
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privadó.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTÀ - Do T'oRo
16.1. Fica eleito o foro da comarca de são João do piauí/pl, da Justiça Comum, da qual João costa é
termo judicirário, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

16.2. E por estarcÍn de acordo, depois de lido e achado confomre o presente contÍato lâwado em três
vias, assinam as partes abairo.

loão-o trabalh

João Costa - PI, l5 de outubro de 2021

ML}i Ão cosra,pr
José Nao de Oliveira

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

K N{ENDES
Consultoria Sobre Gestão em

Saúde"
CONTRATADÂ

T
NOME
CPF:

-UU)?

*í7,i

Prefeitura de João Costa
Avenida ío de Janeiro, s/no. - CentÍo - 64.765-000 - João Costa _ pl.

CNPJ: 01612580/@01-30
Telefone (89) 348ô0034

RET'E§ SOCIÂIS

prFf .it"rá.!Éiõá6.ôsr,joão.Õ.tâ pi Éôv h| prErÂiiIrâdÀJ
Fretêii üí.mt,ni.lp.lí..i..á.â.i.

E-n

rrror,c: Àls {sr.c§. \uU d.r-\^*.
cPr: i9{. t}2.trt_l2Y



oao
trabalho continua!

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N' 076 DOZI . PIfiJC
Pr(Eesso Ádministrqtivo N" 0?l/2021 - PMJC
Disrynsq de Licitação N" 034i2021

CONTRATANIE: O MUMCIPIO DE JOÃO COSTA - PI, pessoa jurídica de direito público, inscrira no
Ministério da Fazenda com o CNPJ n" 0l .6t 2.580/0001-30, com sede e foro na Praça Central, ín, Cenro -
CEP: 9.765-000, João Costa - PI, neste ato Íepresentado por seu Prefeito, o Sr. JOSÉ NETO DE OLMIRA,
brasileiro, casado, ponador da cedula de idenüdade n' 746.784 - SSPiPÍ e inscrito no CPF sob o n' 259.282.103-
10;
CONTRATADA: K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES "Mendes Assessoria & Consultoria Sobre
Gestão em Saúde", inscrita no CNPJ,r,\4F sob o n" 33.947 654/0001-86, com sede na Rua Antônio Matias, S,N
Centro - CEP: 64575400, na cidade de Jaicós/PI, ,este ato repÍes€ntada pelo seu socio adminisrador o Sr.
KAINA PEREIRA LOPES DA ROCI{À MENDES, brasileirq Solteirq portador rla cedula de Identidade n"
5.034.359 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o n' 033-t05.173-73., doravante delominada simplesmente
CONTRATADA-
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a Prestaçâo de Serviços Especiaiizados em Assessoria e
Coosultoria na Gestão em Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município
de João Costa/PI, conforme especificado no Termo de Referência, constântes da Dspensa de Licitação N"
034/2021 e Proposta, que passam a integrar o presente termo.
VALOR: R$: 28.8OO,00 (vinte e oito mil e oitocenlos reais)
!-IGENCIA: Este contrato vigorará a partir de sua assinatura- por 12 (doze) meses, podendo o mesmo ser
prorrogado nos termos da Lei_e de acordo entre as paÍes.
RECUR§OS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FMS/Recursos Virculados da SaúddTESOIIRO
MTINICIPAI, com suporte orçamentário na seguinte rubrica:
T]NID. ORÇAI\-íENTARIA 02 I I.OO _ FI'NDO MLINICIPAI DE SAUDE/FMS
Proj. Atividade - 10.301.0210.2055 - Manutenção e EncaÍgos do FMS
Nat. Despesa 33.90.39.00 - Outros serv. De lerceiros - P. Juridica
F.R. - C-4. - 1.001.00.300 - FMS/Tesouro Municipal
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Joeo Costa - PI, 15 de outubro de 2021

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Cêntro - 64.76H00 - João Costa - pl.
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