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EXTRÁTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N'O74I2O2I - PIMJC
Processo Administrativo N' 0ó712021 - PMJC
Pregão Eletrônico N' 0l l/2021 - SRP
Ata de Registro de Preços N'010/2021 - CPL/PMJC

CONTRATANTE: O MUMCIPIO O.E .IOÃO COSTA _ PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nO.

01.612.580/000 l -30, mm sede em João Costa - PI, neste ato representada por seu Exmo. Sr. Prefeito JOSÉ
NETO DE OLMIRÀ" brasileiro, casado, poíador da cédula de identidade n" 746.784 - SSP/PI e inscrito no
CPF sob o a" 259.282.103-10, residente e domiciliado em João Costâ - PI, localizível na sede do Palácio
Municipal. no endereço acima citado, doravante denominado CONTRATANTE.

coNTRATADA: ÁNA CÉLIA RODRIGUES COELHO - ME .Meg@web", i$crita no CNPJ,ME sob o no

23.398.47910001-61, com sede na Rua Rodrigo Carvalho, 847 - Centro - CEP: 64.76G000, Fone: (89) 99409-
3342 / 99931-0'746 - e-nui[: linkmega\\ !'bí!.gmail.con! na cidade de São João do Piauí/PI, neste ato
representadâ por sua titular a Sf. ANA CELIA RODRIGUES COELHO, brasileira, casada, empresiiria.
portadora da cédula de identidade n'2.647.849 - SSP/PI e inscrita no CPF sob o n' 017.951.593-40, doravante
denominado CONTRATADA.

OBJETO: O objeto do presente TerÍno de ContÍato é a Prestação de Serviços Especiatizados para provimento
de acesso à Intemet Banda Larga por meio de Cabo/Fibra úica, com quatidade, estabilidade, incluindo
manutenção, suporte, Ínão - de obra, cabeamento, link htem€t e demais equipamentos necessários, em área
internas e extemas, dentro dos limites geográficos do Município de João Costa PI, conforme especificações e

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência" anexo do Edital.
VIGENCIA: de 04 de outubrc de 2021 e encerramento em M de outubro de 2022

VALOR: R$: 99.974,40 (noventa e nove mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)

RECURSOS E DOTAÇÕES ORÇAMENT/{RIAS: TESouRo MLNIcIPAL/IMS./Recursos vinculados da
Saúde/FMÁS,/Recursos Vinculados do SociaVQSE/Educação 30olo, consignados nas seguintes rubricas:

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

02.01.00 - GAB
04.122.0026.1005 - Aquisição de Equip. e

Material Perm. para o Gabinete do Prefeito e do
Vice-Pref

3.3.90.39.00 - Outros
Serv. de Terceiros

Pessoa Juridica

r .00r .00. r 00

02.02.00 - SEMAP
04-122.0027.10ffi - Aquisiçâo de Equipamentos e

Material de Expediente

02.04.00 - SEFIN
04.123.0027.10l I - Âquisição de Equipamentos e

Material Permane[te

02,06.00 AGRIPE
20.122.N21.2020 - Manuteryâo da Secretaria de

Agricultura e Pecúria

02.07.00 SEDUC
12.361.0151.2024 - 

^dmioistração 
e EDcargos da

Secretaria

02.r r.00 - FMS
i0.301.0210.2055 - Manuteoçâo e Eocalgos do

FMS
1.001.00.300

02.13,00 - FN.{,q.s
OZ .244 .0172 .207 I - Manutenção do Fundo

Municipal de Assistência Social
1.001.00.400

João Costa/PI, 04 de outubro de 2021

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro. slno. - Centro - 64.765000 - João Cosla - Pl.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N" O742O2I - PMJC
PÍocesso Administrativo N'067/2021 - PMJC
Pregão Eletrônico N' 01 l/2021 - SRP

Ata de Registro de Preços N' 010/2021 - CPIJPMJC

VISTO

o MUNICTPTO nn .lOÃO COSTA - PIAUÍ, i^".itu no CNPJ sob o no. 01.612.580/0001-30, com
sede em João Costa - PI, neste ato Íepresentada por seu Exmo. Sr. Prefeito fOsÉ NnfO OS
OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n' 746.784 - SSP/PI e inscrito no
CPF sob o n" 259.282.103- 10, residente e domiciliado em João Costa - PI, localiável na sede do
Palácio Municipal, no endereço acima citado, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresÍr

ANA CELIA RODRIGUES COELHO - ME *Meg@web", inscrita no CNPJÀIÍF sob o n"
23.398.47910001-61, com sede na Rua Rodrigo Carvalho. 847 - Centro - CEP: 64.760-000, Fone; (89)
99409-3342 I 9993l-0746 - e-mail: linkmesarvebla crrail.com. na cidade de São João do Piauí/P

r-

L
neste ato representada por sua titular a Sf. ANA CELIA RODRIGUES COELHO, brasileira, casada,

empresária, portadora da cédula de identidade n" 2.647.849 - SSP/PI e inscrita no CPF sob o n'
Ol7.95l -59340, doravante denominado CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo N'06712021 - PMJC e em observância às disposições da Lei n'8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei n' 10.520, de l7 de julho de 2002 e na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor, do Decreto n" 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da I-ei Estadual n'6.301/2013;
Decreto Estadual no 11.319/2004l. da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, da tri n"
11.488, de 15 de juúo de 2007, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico N'011/2021, por Sistema de Reg.istro

de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRÂ _ OBJETO

1.1.O objeto do presente Termo de Contrato é a Prestação de Serviços Especializados para
provimento de acesso à Internet Banda Larga por meio de Cabo/Fibra Otica, com qualidade,

estabilidade, incluindo manutenção, suporte, mão - de - obra cabeamento, link internet e demais
equipamentos necessários, ern área internas e externas, dentro dos limites geográficos do Municipio
de João Costa - PI, conforme especificações e quantitâtivos estabelecidos no Termo de RefeÉncia
anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato üncula-se ao Edital do Pregão, identifrcado no preâmbulo e à proposta

vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fxado no Termo de RefeÉncia, com
início na data de 04 de outubro de 2021 e enceramento em 04 de outubro de 2022,
prorrogável na forÍna do art. 57, §l', da Lei n' 8.666, de 1993.

3. CLÁUSI]LA TERCEIRÀ - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$: 99.97410 (noventa e nove mil novecentos
e setelrta e qurtro reâis e quârentâ centrvos).

Prefeitu ra de João Costa

Â.o.rp.ôh. ,!.. r!.L. *i.isl

Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - &.761000 - João Costa - Pl.
CNPJ: 01612580/0001-30
Telefone (89) 3486-0034

E-rnail: prefeituramunicipeljoâocosta@grmil-mm
@Bo
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinririas diretas e indiretas decoÍÍentes da

execução contrahml, inclusive tributos e/ou impostos, etrcÍrÍgos sociais, trabalhistas,
previdenciá:ios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, fÍete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DoTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. a Despesa se encontra amparada com recuÍsos do TESOURO MLINICIPAl/IMS/Recursos
Vinculados da Saúde/FMAS/Recursos Vinculados do SociaVQSE/Edtcação 30o/o, consignados nas

seguintes rubricas:

[NID. ORÇ. PROJ. ATN'IDADE NAT. DESPESA F.R. - C.A.

02.01.00 - GAB
04.122.0026.1005 - Aquisição de Equtp. e

Material Perm. para o Gabinete do Pr€feito e do
Vice-Pref

3-3-90.39-00 Outros
Serv. de Terceüos

Pessoa Jurídica

02.02.00 - SEMÁP
04.122.0027.1006 - Aqúsição de Eqüipamentos e

Material de Expediente

02.04.00 - SEFIN
{X.123.0027.101t - Aqúsiçào de Equipamentos e

Material PerÍnanente

02,06.OO _ AGRIPE
2O-122-W21.2020 - Ma.nutençâo da Secretaria de

AÊricultura e Pecrüíria

02.07.00 - SEDUC
12-361-0'753.2024 - Nministração e Encargos da

Secretaria

02.11.00 - FMs 10.301.ü210.2055 - Manúençào e Encar8os do
FMS

r.001.00.300

02. t 3.00 - FMAS
08-244.01'12.20'l I - MaNtenção do Fundo

Mutricipal de Assistêacia Sociâl
1.001.00.400

5. CLÁUSULA QTIINTA -PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamenlo e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de

Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contÍatual são as estabelecidas no Termo de Referênci4
anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTNAA. TXTNTGA E R-ECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Terrno de

Referência, anexo ao Edital.

S. CLÀÚSULA OITAVA - FISCALTZAÇAO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Temro de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUST]LA NONA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRÂTADA

9-1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

Prefeitu ra de João Costa

Â.ünp..nê E rtd* si.tsl

Avenida 1o de Janeiro, s/n". - Centro - 64.76!000 - João Costa - Pl.
CNPJ: 0'161 2580/0001-30
Telefone (89) 3486-0034

E-mail: prefeituranxlnicipaljoaocosta@gmail.com
@Br
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ro. cr,Áusur,.n oÉcnan - s.lxÇors r»nmrrsrRÂTryAs
l0.l . As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

n. cr,Áusura oÉcna,l pnnmma - nnscrsÃo
1 1.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

I I-l.l. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e

XVII do art. 78 da I-ei n" 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções preüstas no Termo de Referênci4 anexo ao Edital;

I1.1.2. amigavehnente, nos temros do art. 79, inciso II, da Lei n' 8.666, de 1993.

11.2.Os casos de rescisão contràtual serão formaLnente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à pÉvia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA recoúece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisâo
administrativa prevista no art. 77 daLei n" 8.666, de 1993.

I1.4. O termo de rescisão será precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
o ca§o:

I 1-4. 1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialrnente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

I1.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCtrvÍA SEGUNDA - VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.l.1. caucionar ou utilizar este Terrno de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. intermmper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSTILA DÉCtrvIA TERCEIRA - ALTERAÇÔES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666, de

1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato-

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cenÍo) do valor inicíal arualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA. DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei no 8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e

Prefeitura de João Costa
Avenida 1" de Janeiro, s/no. - Cenao - 64.765000 - João Gosta - Pl.

CNPJ: 01612580/0001-30
Telefone (89) 348G0034

E-mail: preÍeituramunicipaljoaocosta@grnail.com
@lIo
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conkatos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

rs. cl,Áusul,À oÉcnal qunrA - puBl,rcÀÇÃo

15.1. Incumbini à CONTRÁTANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Di:írio Oficial dos Municipios - DMO, no prazo preüsto na Lei n" 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCNVIÂ SEXTÀ - FORO

16.1. É eleito o FoÍo da Comarca de Sào João do Piaui, da qual o município de João Costa/PI é
termo judicirá.,rio, para dirimir os litigios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2" da Lei n" 8-666193 -

Para frmeza e validade do pactuado, o presente TerÍno de ContÍato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado eÍn ordem, vai assinado pelos contraentes.

Prefeitura de
N

João Costa/PI, 04 de outubro de 2021.

NOME:
CPF:

^^^ 
üirà ilqt^^q* hil',.

U ANA CELIA RODRIGIJES COELHO . MEJOSE NE E OLII'EIRA.
PreÍeiÍo Municipal

CONTRÁTANTE
'Meg@web'

CONTRATADA

TESTEMI-N}IAS:
NOME:
CPF:

Bo
Prefeitura de João Costa

Avenida 1o de Janeiro, si/no. - CentÍo - 9.765-000 - João Costa - Pl.
CNPJ: 01612580/0001-30
Telefone (89) 348&0034

E-mail: preÍeituramunicipaljoaocosta@gmail.com

REDES s()CtÀlS

ioàoEosta.Pi.6ov-b. - rrPrefeitúradêjoâocostô ía prefeituÍadêjoao(osta EI pefeituramsnícipaldejoao<ostã

a


