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CONTRATO ADMINISTRÀTTVO N' 084/2022 - PMJC
PROCESSO ÁDMINISTRATIVO N'063/2022 - PMJC

DTsPENSA oe ucr,tçÃo N'039/2022.

O MUNICIpIO ln .fOÃO COSTA - PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Ministério da

Fazenda com o CNPJ no 01.612.580/0001-30, com sede e foro na Praça Central, s/n, Centro - CEP:

64.765-000, João Costa - PI, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. JOSE NETO DE OLMIRA'
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n' 746.784 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o no

259.282.103-l}. doravante denominada CONTRATANTE, e a ERYKÀ WANESSÀ DA SILVA,
inscrita rro CNPJ/I\,IF sob o no 29.994.32710001-08, com sede na Av. Cândido Coelho, no 1510 - Centro -

CEp: 64.760-000, na cidade de São João do PiauíPI, neste ato representada por sua titular a Sf. Eryka

Wanessa da Silva, doravante denominado CONTRATADA, têm entre sí, justo 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 N" 9.412, de l8 de Junho de 2018, mediante cláusulas e condições

que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I . L Consritui objeto do presente contrato a Prestação dos Semiços de ministrar aulas de dança

(zumba/ballã1, bem iomo Yoga e Ginastica de academia, para a populaçõo do município de João

Cosfa/PI, con/orme Proposta apresentada, que passa aíazer parte integrante desÍe tenno.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS APLICÁVEIS

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

cujo teot as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitação.

2.1.1. Proposta da Contratada;

Z.Z. Em caso de dúvidas ou divergência entre documentos aplicáveis e este Contrato,

prevalecerá este último.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR

3.L O contrato é por empreitada global e seu valor é de rt,Í.' 17,000,00 (dezessete mil reais), e

compreende màteriais, 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 Contrato serão provenientes da fonte de

Recursos do Tesourà Municipal/FMS/Recursos Vinculados, consignado nas seguintes dotações

orçamentárias:

UNID. ORÇAMENTÁNA - 02.1 1.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEiFMS

Proj. Atividade - 10.301.0210.2055 - Manutenção e Encargos do FMS

Nat. Despesa - 33.90.39.00 - Outros serv. De terceiros - P. Jurídica

F.R. - C.A. - 1.500.00.300 FMS/Tesouro Municipal

CLÁUSULA QUARTA:PRAZO
4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua

assinatur4 podendo ser prórrogado nos termos do Art. 57, da Lei N' 8.666193 e de comum acordo

entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGAMENTO

q
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5.1 O pagamento será creditado em nome do contratado, mediante ordem bancaria em conta corrente por

ele indlcida, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o fomecimento/execução do

objeto da ticitação, no prazo de até l0 (dez) dias, contados a partir da data final do período de

adimplemento, mediante- apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de

cobrança.

S.1.1 o pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado,

desde que o côniratado efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,

principalmente no que se refere às retenções tributrárias.

5.1.2 Para execução do pagamento de que trata o subitem anterior, o contratado deverá fazer

constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome da

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a

respectiva agência.

5.1.3 Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar,

juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e

contribuições, conforme legislação em vigor. Nos casos de contratação de sorviços de cessão de mão-de-

obra., haverá regra específica no edital.

5.1.4 A nota fiscal corespondente deverá ser entregue pelo licitante vencedor, diretamente ao

responsável pelo recebimento do objeto, que atestará e liberará a referida nota fiscal para pâgamento,

quando cumpridas todas as condições pactuadas. A PMJC não se responsabilizará por atraso de

pagamento oriundo de erros existentes no respectivo documento de cobrança.

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO

6.1. O presente Contrato será rescindido independente de interpretação judicial ou extrajudicial, sem

indenização de espécie alguma nos seguintes casos:

6.1.1. SeaCONTRATADA:

6. t.l.l. Não cumprir qualquer das condições estipuladas neste instrumento;

6.1.1.2. Transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa

autorização da CONTRATANTE;
6. 1 . 1 .3. For multada num total que atinja um limite de 30% (trinta por cento) do valor

global Previsto no contrato;

6.1 .l .4. Interromper os trabalhos por mais de I 0 (dez) dias consecutivos, sem

justificativa aceita pela CONTRATANTE.
6.2. Ou se ocorer:

6.2.1. Decretação de falência ou instauração de insolvência da CONTRATADA.
6.2.2. A constatação pela CONTRATANTE de que a obra não será concluída no prazo previsto.

6.2.3. Atraso injustificado no início do serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA: MULTA
7.1. A multa por atraso na entrega da obr4 por culpa da CONTRATADA, será calculada na forma

abaixo, não podendo exceder a 30% (trintâ por cento) do valor do Contrato:

M:0.10xN
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M = Percentagem representativa da multa;

N = Número de dias em atraso.

'1 .2. A penalidade não se aplica nos casos decorrentes de força maior ou caso fortuito que, alegados,

forem aceitos pela CONTRATANTE, ficando a exclusivo juizo desta, a aceitação.

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

procedimento:

7 .2.1 .1. Comunicação imediata da ocorrência, pela CONTRATADA e comprovação de

seus reflexos, na medida em que forem positivados;

7.2.1.2. Comprovação legal da ocorrência pela CONTRATANTE no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contadas da comunicação feita pela CONTRATADA;
'7.2.1 .3. A CONTRATANTE deverá, no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis contados do

recebimento da comunicação da CONTRATADA, aceitar ou rejeitar os motivos

alegados, por escrito a razÃo de sua evenfual recusa.

7 .3. Não poderá a CONTRATADA invocar as exceções de força maior ou caso fortuito se houver agido

com culpa concomitante ou anteriormente ao evento.

7.4. A multa eventualmente aplicada à CONTRATADA, será deduzida da medição seguinte à sua

aplicação, devendo a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação,

recolher a tesouraria da PREFEITURA, a diferença, caso existente, a favor da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA: REAJUSTE

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

fará de acordo com a política econômica do Govemo Federal, vigente à época.

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÔES GERAIS
9.1. As quantidades de materiais e serviços, constantes das planilhas, poderão sofrer alterações, para

maiJ ou para menos, pela execução ou inclusão de obras e de serviços novos, desde que, neste

último caso, a variação para maior não ulhapasse 25Yo (vitte e cinco por cento) do valor previsto

neste Contrato.

g.2. A não aceitação, justificadq de algum serviço, no todo ou em paÍe, não implicaú na dilatação do

prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE neste sentido,

9.3. A CONTRATADA será dada, por escrito, as instruções, os desenhos ou documentos adicionais

necessários ou indispensáveis por pedido fundamentado'

9.4. CONTRATANTE e CONTRATADA acordam que, a partir da data de assinatura deste

instrumento, todas as alterações de natureza técnica que se fizerem necessárias, serão

consubstanciadas mediante troca de corespondência epistolar, onde fiquem definidos seus objetos

e sua mútua concordância. No entanto, as citadas correspondências passarão a fazer parte

integrante deste Contrato, como se nele estivessem integralmente transcritas'

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÔES DAS PARTES

I 0.1 Atém das obrigações resultantes da observância da Lei no 14.133121 são obrigações das partes:

l0.l.l Da Contratada:

Avenida 1o de Janeiro, s/no
Prefeitura de João Costa

- Centro - 64.765-000 - Joáo Costa - Pl.
CNPJ: 016't 2580/000'l -30

Telefone (89) 3486-0122
E-mail: licitacoespmic(ôqmail.com
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Avenida 1o de Janeiro, s/no

a

Prefeitura de João Costa
- Centro - 64.765-000 - Joáo Costa - Pl.

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

E-mail: licitacoespmic@omail.com

trabalho continua!
a) Fornecer com pontualidade o objeto solicitado conforme requisição/solicitação emitida pela

Secretaria/Órgão solicitante a qual deverá estar devidamente assinada por servidor competente para tal;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, l3
e 17 a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

c) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer

anormalidade verificad4 para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

d) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;

e) Manter todas as condições de habititação exigidas no Instrumento Convocatório do certame;

f) Substituir no prazo imediato os cilindros que vierem apresentar defeito de fabricação,

transpofte e/ou avarias na embalagem, sem qualquer ônus para a Administração;
g) Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde/PMJC da modificação em seu endereço ou

informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notiÍicações realizadas no endereço

constante no contrato;
h) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e

trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre contrato de sua execução;

i) Cumprir fielmente o disposto no Instrumento Convocatório que originará o contrato bem como

as obrigações assumidas nele;
j) Trocar/Substitu ir, imediatamente, o material que vier a ser recusado, sem nenhum custo

adicional para a CONTRATANTE;
kj Assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fomecimento do

material, mão-de-obra, necessário à boa e perfeita entrega dos produtos. Responsabiliza-se, também, pela

idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer

prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros.

10.1.2 Da Contratante:
a) Caberá a pnitica de todos os atos de controle e administração do Contrato;

b) Gerenciar o contrato, acompanhando e fiscalizando sua execução;

c) Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as inegularidades observadas no

cumprimento contrato;
d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

e) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato;

Í) Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato;

g) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

É; Notificar à contratada da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;

i) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;
j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no

procedimento licitatório;
k) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades deconentes do

descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

l) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade;
m) Cqmprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada desde que não haja

impedimento legal para o ato;

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -DO RECEBIMENTO

I 1 .1 . No ato do recebimento, será emitido recibo dos itenVserviços efetivamente entregues.

CLÁUSULA DECIMA SEGLINDA: FORO

EÍIr
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l2.l.Fica eleito o foro da cidade de São João do Piauí, da qual o municipio de João Costa - PI, é termo

judiciário, como competente para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando-se

expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam este Contrato em duas vias de igual teor e

forma e para um só efeito perante as testemunhas, que também o assinam'

João Costa/Pl, 03 de novembro de2022

MUNI
/*1, o,(j,,;
CIPIO DE JOAO COSTA/PI
José Neto de Oliveira
Prefetto Municipal

ERYKA WANESSA DA SILVA
CONTRATADA

TESTE
Nome:
CPF .,3

Nome
CPF:

S

ry§í§
Prefeitura de João Costa

Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - João Costa - Pl.
CNPJ: 01 612580/0001 -30

Telefone (89) 3486-01 22
E-mail: licitacoespmjc@qmail.com

Acsmparha oas Íêdor sociaisl
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N'084/2022 - PMJC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'063/2022 - PMJC
DtspENSA ot uctr,qÇÃo N'039/2022.

Prefeitura de
N

Avenida 1o de Janeiro, s/no

I

Prefeitura de João Gosta
- Centro - 64.765-000 - Joáo Costa - Pl.

CNPJ: 01 612580/0001 -30
Telefone (89) 3486-0122

E-mail: lisitaseplqic@g-mêjl.csln

PARTES:
O MUNICIpIO oB.fOÃO COSTA - Pl, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda com

o CNpJ no 01.612.580/0001-30, com sede J foro na Praça Central, s/n, Centro - CEP: 64.765-000, João Costa - PI'

neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. JOSE NETO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de

identidade 
'n, 

746.7g:4 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o no 259.282.103-10, doravante denominada

CONTRATANTE, e a ERYKA WANESSA DA §ILVA, inscrita no CNPJÀ4F sob o no 29.994.32710001-08, com

sede na Av. Cândido Coelho, no 1510 - Centro - CEP: 64.760-000, na cidade de São João do PiauíPI, neste ato

representada por sua titular a Sf . Eryka Wanessa da Silva, doravante denominado CONTRATADA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Prestação dos Serviços. de ministrar aulas de dança

(zumba/ballet), bem como Yoga ô Ginástica de academia, paÍa a população do município de João Costa/PI,

conforme Proposta apresentada, que passa a fazer pafie integrante deste termo.

VALOR: R$: 17.000,00 (dezessete mil reais)

RECURSO E DOTÀçÃO ORÇAMENTÁRIA:
uNrD. oRÇAMENTÁRIA - 02.1 I .00 - FLINDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS

Proj. Atividade - 10.301.0210.2055 - Manutenção e Encargos do FMS

Nai. Despesa - 33.90.39.00 - Outros serv. De terceiros - P. Jurídica

F.R. - C.A. - 1.500.00.300 - FMSiTesouro Municipal
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente conffato será de 12 (doze) meses, contados a paÍir da sua assinatuÍa,

podendo ser pronogado nos termos do Art. 5?, da Lei No 8.66619J e de comum acordo enÍe as partes.
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OBTETO: PE üçlo .lú 86viço. d. LoqCo & E-Êrú,! . 

^p.Étt 
rn6ró Fr EEío., vL-do

icn t ..r i.câ.idd.. ô ffiÍr M@-ip.r dcJob Có+I c .§ Sdrr{üa
ruNDAMEliTl): CdE à... rc rt ó5 lr ô lri rd..d d t-6ó,91. ,rrÍà-.. o F!..!r!
Apo.tihlEro r'ml/2021, gth objáir§ a. .lr.Co ô DiIú ú Crr-h Q!.trr ar - D^!XrÍ C (, OtÇAIllEltÍAxIÀ Fwi.t óo iltlffib itrÉi.L p.ürro

9-.4-.lll1

(D,21.@ - l_MC
ló mla - MldI.E& rto f!!do
Mun,.iFldr Cülturr

Jolo Corr. - PL 17 Cc outu§o d.2@2.

iffif,.FH
TrRMo DE llTIFICAÇÁo

MI,NlcIPlo DE JoÀo CGTA,/"I
J.d Nrb & OHE
,Wh.t*.,

adtO47LA721a96A26D1

PRKESg lDrrN|fl?tnro Lr U)2022 - PU,C
DEPET§í DE uaÍÁC.lo N. ot9r2a2

EMENT : CONTRATAÇÀO - DI§}INSA DE
LtcrrÂÇÃo - coIYrRÀTAÇÃo DE rMpRDsA
f,§,ECIA'LÍZADA PAR^ PnrcTAÇÃo Do§
sEnucos DE MTNISTRAR AULIS DE DANCA
(zuMrA/BArr-ETI BfM COMO Y(rcA r
cn{ÁsrrcÀ DE acaDEMI^. Ax,T. a,INcIso It, DA
LEr ri. r.6áó13 f, DECREm N. 9,aÍI, DE tt DE
JUNHO Df, 20tt.

CoÍl3idÊüdo o c4, .úo Flo ProcwedoÍ O.Írl dr PllfêiqlÍr MuDi.ipd, BÀIIElqo
o trEiaátô pro(ldih.dlo dc Disp.rs. dc lúitaCo, p!Í! Coôtit Co d?.q!... p.,t PÉ.nC& dot
SrÍv{ror dr 

'thic!t[ ara! dc d-rF (aühÀâ[.t), b(rn coúo Yog. . Cirlsricr d. udcúi!, p.Ír I
po$ Afo rio munictpio d. Joáo Codâ/PI.

=-:+-r--:-=99
loEro LostEr
t trabalho continua!

EMPnf,§A EEYXA W^I\rr^§SÂ DA SlLvA, ios.Íia. ao CNP,MF.ob o n 29.99rj27lrürc1.d, com
r.de 6 

^v. 
C&dido Coclio, t' lJIo - C.nü§ . CEP:6a.?ó0-0m, Dâ ciLdÊ dc Sto Joro do Piiul/pl,

trê§É dô rçgêdltrdr poÍ su! titrhr a S/. Eryte We.sra d! Silvs-

VálI)k R$: l7-00O,O0 (daBr.t6 mit nrir).

Eo.lmiúsrc À CPL ,úr .Gi!.ro irrt vir ô c{,tltÉto ê Êúlicralo ô
T(Ím rlc R.tifflldo, pcr 6 tu do sdgo 2ó ô t i d6.666fr3.

lxeaano Iltlao rDmvo Ao oxTrÂTo Àa olo:Et - PM.rc, Detorc2/2üil PRoGso

^I»üNI§TI^TM 
lf (nait022 - tM,rC - TOM DA Da PREç6 N. 0ol/2r82

lr{o liG iúE!ú O lll,IíC'tlrc Dl JOÀO COgt^ -ll, r.ã.!rilic.d. iürlbÉUlco, tit .b
D Min üó .b Fteô.(a o CtfPJ r'Olól2JtO Ull'ro. 6 ró. tu ú tts cdtl íh. C.ú! -
CÊP: í,ró!{0. ,oao C{.b - tt, d. .ro ryr..dtóo Da -r rMóo. o &. ,OAÉ NA'IO DE OLMIIÁ,
t .dLbq c.átb. 9aE& ô úôL d. lildd.d. f zlo.7l.r - §§P/Pt . i!Bt!, E CFE .oà o !,
2,4,119.212.I&10, bc.lllird ú rêd. do Prl5o últrEl D eqo rbr idÊ.do, üryd,.qr-.,r. CONTRTÀr ITE . r.ryr.r CO§TnüllO? II$ODÍB^II 3 COiEIIIJçÃO rtr[I -llr, lein D Ct{F/raP.d o f lôtao.!.ar!apl-70,6 ..ab ü n!. trÍlrü+ 24rO- C* í.01}
lúó . Li!r!: 8ao ho, 6 othd. d. T!-b./"! ÍrF-rúÉ Fa rü ró.i., .srr!-& o &. Fülo 

^I§.oOolúL. lí6i8r, F.rd.( ü CI{l Oa91&6O912 DSII^Wã . ieib ú CtF Ét o d 039.t3r,9Í}{9,

CONTA TO § ol(ulm - PfíJq DE I ürUXE2. 6üjd\ledo r flqry.rlco ê R.rrlrlfz*b & 14.75?.Ílh
dG Púdd.úCofr nrdEr. PrlútlD D ll .üo: P.ttí r Bl@O. §óIlaciô r!o.hlo, útu! ib
Iorlt lüó {. ,oao Crilll oq.b do Cúvüh N' ,Otlrl,ZÍrb - CODAVAIA, F..EAD & Éylaó
.arrt úd lãDd rb ali.o 

^rt 
úó. ffi [.llÉ't', ! tr ô rá E6{íyJ,. r.fbçõ.. ldEidl.' à

G.iüfl. .. .d{4.. . d{}xd- ..td!t :

ct.^uaul,^ Pno,Gtl^ - D oôJBTIvo
O oôl.dvo ôo Fê tÉú.rüalyo é.lEl'l..b CLúb láiE rlo OÍúle 

^rktlniÊiiE 
l.t OlOZtlZ,

- FMrc (b lo/qUUEl, qc F- . tr . -are EôÉo:
a.QnxrLA *mat: Dôv,uot
O frtü íb Ptffi .,rr, .L .arnzr, Dn G--cu ã -Ê at
1ft.697,11 (úb. fr . b -ll ds,,'. &idà. * t* ê
qú., de6l tÉb@ a ú,ao.b q.dd*e 11,51,(
wttu tü. F* edúu ü. ll,o /@É ô úl!' útoú,l a r*
O2a4a, e&. bÁ.. rú.t t*.. tÉ. -u rt.
rrdir.

c-L^uautá mcrrNDÀ- DA r trFlcÀ{lo
fbE rdrlc.à. Eô.. d.E l d...L ao Clcr. VlrE E.

,ú Cú - n, q, & ú!.rú$ ô 2&1.

JosÊ NE"to DE oLrvElRA
M.rb Muidr,.t

Oal,r4.ol ?2.2!rr - rÉqaô <b auxb
M6i.ili a. 

^iôd. 
§ó.i.1

Oa 2/44-0 ! A ,-úr1 , M.,iiàtc.ô dô Córô rt
R.ír!Ê!d. d. 

^-iÉ 
Sdil<R^s

PROJ. ATIVID DE

ló

10.!Ol .ül I O.2O5t - Mdr.àCo . EÉ!ú.
.to Pt/[l

Oa. I ?2-0O27,:O|O - M.@r.!a& <,. Sê.rúÍi.

r;'"}?-";u

Joí, C{!lI - PI, 3l d! ortubro do 2022.
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EXIRATO OO CONIRATO ÂI'iIIIU§INATÍYO If IIíIE . PMJC
PAocEsl,tD/ EnlnYOlf ú3/2022 - PX.|C
D§PENSt DE UOrlC.lO r lrenn2.

PAEÍXS:
o MIJ}üctrIo DE Jolo cGI^ - tI, pc. jútdb d. dirliÉ Édico, in (tir m Mhiú&b ah F6dr cú
o CN?, t'01.612.5!Oml-30, cm !.d.. tuo [. ttq C.ú{ r,h, C!o!§ - CEP: ó4.7ósm, Jú Cú - Pl,
r* ro tt Írâú F. H PtrGiro, o sr. JGÉ NEro D8 OIlVflrÀ bndliÍo, cad4 Ddú. d. cêôL t .
ibúdôdê f 7aó.7ta - SSP/PI ê iEilo ú CPF !oô o ô.259â2.101-lq d..wrd. dGüir
CONIRATArÍI, c r ,nYXA W/TNDSSA D^ §ILVÀ iüin Í O{PrUf d o tr Z}.9,.Jrul{, cG
r.d. !i 

^v. 
Cüd,ô Codho, D' l5l0 - C.ítu - CEP: 64.76om. rr cid.d. d. Slo Jo.o ô PiaúPL úúc e

Í!pí!.d poÍ ir. delrÍ r Sf. EÍyh Wm. ô Sih,r, do.lvüt dãloEii..b @l'ITn^T^D^

Of,IET(} Co.&i ôi.lo do pü sffi . lt rCo do. S6viÍr ó drirtr rlb ô dr{.
(aDb/LlbI to .qE Yoar ! Oiff.l d. r&i, Fr I tqr.ílo & üüjdpio d. ,oao CellPl,
ooúíD. PÍ$oar ç.üdÀ S, É.ftn!Út. iíryÉ (L& úE
VAJr* Rl: l?.m,m (d@Ê Dil E b)
Rr.curso t Dqr^cÃo orcÂínnÁllÀ.
uMD. orçárrE[rÁrn ozt l.ú - n Nm MrNIo] LDE súDEfxis
k(* ArtliÉ ' r0j0l.@ l0-r055 - ríÉCo . E!..$. do FrúS
X.i. D.í§ - 33.90.Il.m -OIEB Ev. D. r!r..irü - P..Hdc.
F-R. -C-t. I.m.mJ{Ú - F gI@o)tuiirl
Vlc8llcl^r O FE ü viSà.ir & Fd oúú ãt & 12 (d@) E, cüd6. Fri ô r dre1
Fdd ã r.oírgh ü rãm & Àt t7, ô t i lf 8lí6Df ô Íb.(rr!ô erb.d!! r! !.i.,

ld:O9FEBDO2FF922623

AIO6TII,AMEITTO P^FA AITERACÀO DE
D<rÍ^çLô oÊçAMrraT^ata D(l TtnMo ÍrE
cotait^,|.ô nr aórrô:t2.

OONTn^rANT;: O MUI.íiCrt|O DE JOÀO CO§rA tI, p!.ú jrúldiq d. .tiEío FúDü6,
,!cr. í6 MhlÍarlo.Ir lr.r.od. corn o CNPJ a'ot-6l2.Jlolrürl-30, 66..rL. Í&o ú P {i
CaLrl rllq Cêt! - CEP. ó4.7ó5.Oq), Joao Coá - PL !.ú, ro ÉrrqaÉdo Dú E H!i!q o §.
,O:iÊ NETO D€ Ol.lVElB.À britlio, Edo, E ít dc.t c&rL & idatidd, n' 216.7a4 SSIP/PÍ
. iEito D CPr .ob o oô 259.rti|. lO3- I O, rld!v.!!o ó.rrorDii..lr COINTRATANTE.
cúNTl^TAlra: Tn Nssxv r-GAç^o, colrT § E EVENTTGi EIxELtt itú(Íit io
CNPrÂrtl' .ob o o" 17305.741Qq)l-97. lo..li{dr . Ru. ÀLí Co.lüo M.i., !'Elo, B.irD: Âllo
Crir. trAix& .rs §ao Jolo do Pirí -PL a- 5 rtD üard. Flo si ,OsÉ ivu-soN DB Assr&
F.t dot d. C.rl.t dc ld.rttd4. n' 1.172-Jót SSP/PI. c hstb llo CPF .oü o n" ló..lEEOlE-O6.
dodv6r. ó.tirr.d. CONTRAT^DA.
IIISTnUMINTO I,DICUL^NTE: PÍe....o ÁdEiliÊaivo N' 0a9A@2. Prr!& Ercüúdi@ N'
Olrlro22 SlP.
OüJET!> PEnCo .16 6.íviçó & lÀ-.§aô dê EG,nôn ê AÉrl0reúb po ElÀrlro+ vlr.rdô
íàt lq - n@i.lÉê d. Hdn,- Mqni.irrl ir. r.ao Ço...+l c .E ScrEL.-
FUNDAiIEÀÍT()r Coln t .. m .Á 65 l!: dr Lcl Fd...l n" t.6ôó/93. r!.llz.-{. o ptq'$

^pdihúútó 
ú'0ol/2o21, eF #6 á. dEçb dô Di+.e ú Cr.i-r. QrÍà, a.r - D^

lxrT^Ç o oxçAMENrAnlÀ prúi.r. m iiôúôdrô lniÊi.l psldo . Fúúréôr . Dvr

ld:OsD4EC99E6F4262E

AÉFIIO DE ÀÍIGTÍLAMENTO N'OE6/'O2'. PMJC

Prersgura*XL'
oaoLosta
Í) trabalho continua!

-=.--Iàe
lo;roLostEr

b trabalho continuâ!

02.or,@ - SElruc

@. ll.oo - FMs

0a.2aa 0l 
"2.1Or 

l - Lã.àta. aô Fr,lrb
Múi.id .k Ardú!.i Sci.l

ú-2a4-O tó6.2rÀr . U.Ílrado ô Cáú. -
t É.irô Ârir- !kÉr§^§

l3 t 2.0!3ó.268 ' M.ur§'sIo do fE tr
- -- --!4s!a

loao Co.r. - PL ! 7 d. @tü.D d. 2ü22.

Prerlgura*-fP
IGOLOSt;l

Íl trahalho continrre!

.5rnro DE R^Trtc^ç^o
PRoc& tDytr$tnÃ|fr ttúurãn. PMJç

DEPEII,S/ DE UCIÍIçÃO 
'rúg.\rüt

MUNrcIHO DE tOÀO cO§TA,?t
J..a !l.b d. (X!..ür
,àdÚ,x..t*t

ldr047LA721896A26D1

.=-=-_-_-==9P
loaoLostEt
t trabalho continua!

EMENTA: CONTRATAÇÀO - DISPENSÀ DE
LrcrraÇÃo - coNTa.ÀrÀcÃo DE EIrr?REsÀ
Es?f,cl rrzaDA Pâ"RA prf,srAÇÀo Dos
§EX}'tç(» DE MINI§TRAR AUI.AS DE DANÇA
(ZIIMBA/BALLE'IL BfM COMO YOCA E
crrÁsnc^ DE ac^DEMrA. ART. 1,l, rNcrso Il. DA
LEI N' tT'áD3 8 DECRETO N' 9.{1I, DE II DE
JT'NHO Df, 2OIT,

tlrltttlo Trrtao 
^Dtlvo ^o 

qrNTr ro N. olotw22 - Purc, DElwztM - PLoc8sso

^DMTMSTn 
IIVO l\r 0oaztÍ12.l - tM.rc - rolt^D^ DE PREç!§ N. mr7t22

Pdo FElrÊ iúürEüó O llt NICa?lO Dl JOÃO COGT^ - lt, rü,!'ldq & (bliro Ébü.q lEdb
@ Ui.lrfio ü l.ãrà @ o CNPJ !" Ol ól2JEO/@l'm,6 r.b . ró ú tr+ Cdl,il !/4 ciúô
riPr ó1.7úr@, .l,oao caE - Pl d. -o Íqlddo Da Éu reb, o s.. Jo§É NE'Ip DE ollvEltÁ"
à..tlc!§, c...do. ,o.r.d!. d. ôaôL ó. ir.die í 7.ó.7L -- §SP/PI c brúib @ CPE .ob o À!
2rJl9.?02-lcl-10, loc.liúÊl ü rêdê do P.llclo i{Etcb.l m eÊço rtu ü[iú, d*ryre
.l6o!tú!rdo @NTn^Í^NÍE . r.ürúÊ.r CON§rnUr(,t INGIINE^II^ E CÍrnêl IrrçÃO l.tlltf -ltt, hãiü úo CN?J/lrF .oà o f ló.99ojarmool-r0,@ t d. É rú PúdiÊr., 2a5O - CaP: ó.1.019
!6ó B.imr S& l.drc, o oi&.i. do Tdr-fr.?L ,.9.dd. pü B a.io rr!in**! o 8.. hlro ÁI4s
OliúiL. M6Í1 F.ú.!or.lr cNlI oa9382úorl2 DETRAH/PI . iGilo e CPF rob o f 03tt35.99J{9,
dü.ve cle.d. @NTA T DÀ Íaolv.8 cdê.Í o gÍEt. tA$rErRO TEITMO 

^DlTlVO 
Õ

CAmn^TO N' 0102022 - PMrC, DE l0,o?/r022, új<dved. . RÀDd.íao c RrrubraCo lL l..?rr.tu
& PrviE úCo 6 nr-rirErr lria&iú @ t!cb: r.lipi. Btq2O. §uro lúio.lBüt , e! lurl do
EElclpl,! d. ,olo CItr1?l oqcb ilo cÀvÊlo § 9rxlrU:loI - coDava§a' F. Eâdm d. !.rytaa
dril. ío. t6Ed iro úiao Ar! óJ. ide l. rüE -b'. I l. ô r/, 866613. . .Ú.rrÉrca.. pr).ãirÉ, ç
Güel! - uai{a.. ! olaúeir. .{uidÉr

(I.AIaULA PnÀGnA - Do G,EÍIvo
O ôUcrl'o ilr E!.ú rdE .dldF a .!Et.l. .L. C!úb SáiÚ .b Gü6 AffiáüE ta OIOIã,I2
- PU.rc ib l0rü/:&rl, S. F- r !r..{lb rú§ao:

dalrBuJ §774: N vt .d.
O frlü A Fá.,.r. üru tb cútb st úidtb .i ..n .l,
l?5,Qr,11 (*tb . *dh. ér,o,rll tlâb. . t!^ã'b. * t-ü.
§.,.. eB), tía, - ú,tu & q'tu- za,tttí
M. F-tt & d*. taü Tw 1r&l\o c El@ gl.&l.L *
Olarqu @... ,,fr. tnú t.rú. Etú.
t-d!tr.gluSur 8EG[n{D -D raltltcÂClo

lb tdllú..h r.bL C!àEr.. lb Cúc Vtú.
JosÉ NEro DE oLrvEIxÁ

lÚ.bturWcI ,olô Cd Pl. 07 d, úvEnDr§ & 2022

trttD.
I'EgIESA

Ol, 122.0@7-20, O - MôuéCô d. §eÍúi.

^ôDiniE 
.b. PleinÉro

| ?.!ór.Ofrlqr - L!úrfurcb . ErxrrÉ
rl3êún l

lo.3ol.O:l lolo5, - r|--Co. h,aú
& PMS

r.50À@.2(p

t.5{t.@3F

www. diari ofi cialdosmunicipios. org
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Consid!Ítdo o s,çdo pdo PÍoollâdor C..rl dr HGitm Municip.l, EÀUEIqo
o p&r.âúc !Úlccdieão ii. Diip.o!ô d. lisitaçlo, part Coúnado da @íÉ.a Dltr PÍÉnaslo dot
ScÍviço! d. újnisEú ülir dc dúç. (zmbá/t ll.É), b.Íü coÍno Yo8! ê Oihkti.á dê &dari.' pún .
pol)lnlç.lo iio mtrDi.ípio dc Joâo CorídPI.

EMPBüSA: ERYKA W^NE!§À DA AILVA, irsi.t ao CNP,/MP rob o D'29.994j2rlt001 -0, coo
rcdc Ílr Àv. Crti.to go"11o, D" l5l0 - Cdo - CEP: í.?ó0{m, m cidd. dc Siô Jo,o do PiiüíPI,
resl. t'o ttprelrdr por alâ tiorL, r Si. EÍyh We.l.l dr Siht"

VÂIOR: R} 17.0(D,00 (d.us&& mil i!rir).

Er..oirbl.r. à CPL Ílrri cúirdo dr. virú do c@rto c Poblic.§lo do
TlÚm d. R rifc.do, püi od firr do rtiSo 26 dr Iri tr" 8.666,yJ.

,oÃo Cdía - PL 3 I dc ounúrs dc 2m2.


