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CONTRATO ADMINISTRATIVO N' A88DA2 - PMJC.
PROCESSO ÁDMINISTRATIVO N" 067/2022- PMJC
DISPENSÁ »z ucrlçÃo N'042/2022.

O MUNICIPIO of .fOÃO CoSTA - PI, pessoa jurídica de direito público, mscrita no Ministerio da
Fazenda com o CNPJ n" 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 OLIVEIRA,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade no 746784 - SSPiPI e inscrito no CPF sob o no
259.282.1$-lA, doravante denominada CONTRATANTE, e a HLA ENGENHÂRIÀ E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/N,IF sob o no

36.139.66410@l-83, situada na Rua São Miguel, no 509 - Centro, CEP: 64.900-000, Bom Jesus - PI,
neste ato representada por HERBERTH LEAL ARÁÚJO, inscrito no CPF sob o n'024.976.693-O9.,
doravante denomrnado CONTRATADA, têlrr enke sí, justo e acertado o presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com o Processo de Dispensa acima referido, processado nos
termos do art. 24, incisos I e II, da lei 8.666/93 e Decreto N'9.412, de 18 de Junho de 2018, mediante
cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBIETO
Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços Técnicos Especializados pqrq a
Elaboração do Projeto Executivo da Obra de Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas do
município de João Costa/Pl, objeto do Convênio N" 035664/2021 - Ministério do Desenvolvimento
Regianal, conforme proposta dpresentada.

cLÁusuLA SEGUNDA - ExECUÇÃo Dos sERVrÇos
Os trabalhos deverâo ser enhegues à CONTRATANTE em 02 (duas) vias, sendo uma delas em meio
digital, acomparüadas de ART's, correspondentes, devidameúe pagas.

cLÁusuLA TERCETRA - DAS oBRrcAÇÕBs nes PARTES
I- DACONTRATADA

a) Cumpú fielmente o presente contrâto de modo que no prazo estabelecido a execução dos
serviços sela realizaÃa em perfeitas condições;

b) Obsewar na execução dos serviços mencionados na cláusula anterior as Leis, os
Regulamentos, as Posturas e as melhores Normas Técnicas;

c) Dar garantia total, no que se refere a qualidade dos serviços, a contar da data da aceitação
defmitiva pela cont*atante, quando for o caso;

d) Responsabilizar-se :

e) Pela Ç,alidade e quantidade dos serviços, cabendoJhe inclusive e gratuitamente a
reformulação de quaisquer serviços ou material não aceito pela fiscalização;

f;-Pelo pagarnento de i.g*or, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e habalhistas " 
HERBE

quaisquer despesas referentes ao serviço, inclusive licença em repartições públicas, regisfos publicações RTH
e autenticações do Contrato ou Ordem de Serviço e dos documentos a ele relativos, se necessários LEAL

II -DACONTRATANTE ARAUJ-^;i-É^^;rrc"d; 
da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que 

" 
O:

CONTRATADA possa execúar o objeto deste contato, dentro dos elevados padrões áe efrciênci40249766
capacitaçâo e responsabilidade. 
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b) Fazer o pagamento, mediante Nota Fiscal devidamente atestada.

clÁusur-a eUARTA - Do RECoNHECTMENTo Dos DrREtros DA ADMINrsrneçÂo
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da administração previsto em Lei e incidente sobre este

contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos Arts. 77 a 8O da Lei no. 8.666193,
alterada pela Lei 8.883/94, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

clÁusure eurNTA - Do ATo AUToRrzATrvo DA coNTFÁTAÇÃo
A Contratação em tela foi autorizada mediante a publicação da Dispensa de Licitação n".04212O22
vincúada" mediante parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município, no referido processo.

CLAUSULA SEXTA - DA FI.INDAMENTAÇAO
Frmdamenta-se a presente conffatação nos dispositivos do Art. 24, incisos I e II, da Lei 8.666193,
aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado,
e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas sqeitas como sujeitas igualmente ficarn as normas
pactuadas neste contrato.

CLAUSULA SETIMA _DA VINCULAÇÃO À DISPENSA
Fica o presente contrato vincr.rlado à Dispensa de Licitação n". 04212022 - Processo Administrativo no

06712022-PM\C.

CLAUSULA OITAVA - RECURSOS FINANCEIROS
As despesas resultantes desta Dispensa correrão através dos recursos do Convênio N" 03566412021 -
Ministério do Desenvolvimento Regional/MDR - CODEVASF/TESOURO MUNICIPAL, com suporte
na amentária

CLAUSULA NONA _ DO VALOR E PAGAMENTO
a) O valor global do presente contrato é de RS.' 8.300,00 (oiÍo mil e ffezentos reais), os quais serão

pagos, mediante âpÍesentação da Nota Fiscal e Recibo, nas segrintes condições:
Havendo erro na Fatura,t{ota Fiscal/Recibo, ou outra circunsL'ância que desaprove, a mesma ficará
pendente e o pâgamento sustado, até que adjudicatória tome as medidas saneadoras necessárias.

b) O pagamento fica condicionado à comprovação de que a contratada enconha-se adimplente com a

Fazenda Pública Mwricipal.
c) Nenhum pagamento será feito sem que a contratada terúa recolhido o valor de multa

eventuâknente aplicada.
d) O pagamento será efetuado mediante depósito bancá,rio na contâ - corrente da conhatad4 através

de ordem bancaria contrâ o Banco do Brasil S.A, ou em qualquer entidade bancária indicada na
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onÇA]rmnrÁnrn 02.09.00 SEC. MTJMCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

r 5.451.0068.1032
Construção e Recuperação de Calçamentos

NAT. DESPESA
4.4.90.51.00
3.3.90.39.00

Obras e Instalações
Outros Serviqos de Teroetos - Pessoa Jurídica

F-R. . C.A-
1.500.00.999
1.700.05.999

TESOI]RO MI.]NICIPAL
Convênio No 0356ó412021 - Ministerio do Desenvolvimento

Regional-MDR
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proposta de preço, devendo para isso ficar explicitado o nome do Banco, Agenci4 loc
número da conta corrente em que deverá ser efetuado o credito.

cr-Áusure DECMA -Do pRAzo oe vrcÊNcIe
O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatur4 podendo ser
prorrogado nos termos da Let n". 8.666/93.

clÁusule DECTMA rRltvtETRA - DA susrAÇÃo os pAcAMENToS
a) A contratante independentemente das garantias, poderá sustar o pagamento de qualquer fatura no

todo ou em parte, nos seguintes casos:

b) Execução dos serviços ern desacordo com as especificações;
c) Existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE e,

d) Existência de debitos para com terceiros, relacionados com o fomecimento ora contratados que
possam por em risco seu bom andamento ou causar pre;uizos materiais ou morais a

CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGIINDA _DA ENTREGA, ACEITAÇÃO OU RECUSA DOS SERVIÇOS.
a) Todos os serviços deverão atender rigorosaÍnente as especificações das respectivas propostas, e a

execução fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da CONTRATANTE a
qual os colocará a disposição da CONTRATADA para correção;

b) Os serviços, mesmo executados e recebidos, ficarn sujeitos a correção ou substituição pela
CONTRATADA, desde que comprovada a existência de erro cuja verificação só se tenha tornado
possível no decorrer de sua utilização;

c) Não serão aceitos os serviços cuja execução apresente sinais de incorreções;
d) Os serviços deverão ser executados dentro dos prazos estabelecidos nas propostas ou das

prorrogações concedidas pela CONTRATANTE e será considerado como recusa formal da
CONTRATADA a não execução dos mesmos após decorridos 30 (trinta) dias do vencimento do
prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou cÍrso fortuito, assim reconhecido pela
CONTRATADA;

e) Por ahasos decorrentes da inobservâncla dos compromissos assumidos, não reconhecidos pela
CONTRATANTE como justificador, aplicar-se-á multa de 0,5% (meio por cento) por dia de

atraso, calculada sob're o valor do serviço nâo executado no prazo, ou ainda ern desacordo com as

especificações, até o limite de l5o/o (quinze) por cento. Neste caso a CONTRATANTE se exime
de qualquer responsabilidade financeira na execução do mesmo;

f) A reparaçâo ou substituição dos serviços recusados deverão ocorrer imediatamente, a contar da
data da notificação da CONTRATANTE sobre a recusa das mesmas.

g) Esgotados estes prazos a CONTRATADA será considerada em atrâso e sujeita as penalidades
cabiveis.

h) Os serviços objeto do presente termo contratual serão fiscalizados pelo Engenheiro Civil Sr. ,_r.,
Waldir da Silva Costa Filho, Engenheiro Civil - CREA Nacional 077.824.01;.' -- 

X=ftt=
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANÇÔES ADMTNISTRATIVAS LEAL

a) O descumprimento dos prazos fixados ou das especificações exigidas ensejará a aplicação ao ARAUJ
inadimplente de múta" garantida defesa previa no valor de 0,5% (meio) por cento por dia corrido, O:
calculada sobre o valor do serviço executado fora do prazo, ou ainda eÍn desacordo com as 0249766
especificações, até hmite de 15% (quinze) por cento; g30g
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b) Pela rnexecução total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistência da proposta, após a fase de
habilitaÉo, sem motivo justo, decorrente de fato superveniente, a administração poderá garantida
prévia defes4 aplicar a contratada as demais sanções previstas no art. 87 da LEI 866619,
conforrne o caso, a saber:

c) Advertência, Suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até 05
(cinco) anos, Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administação públic4
enquanto perdurem os motivos da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a

administração.
d) A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para

compensação da múta aplicada.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. DA RESCISÃO
a) A Contratante poderá considerar rescindido este Contrato unilaterahnente de pleno direito,

independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

b) Ocorrer concordata, falência ou dissolução da Contratada;
c) O atraso injustificado por mais de 10 (dez) dias do início da execução;
d) A CONTRATADA sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato ou

Nota de Empenho todo ou em parte;

e) A CONTRATADA interromper o fomecimento sem motivo justificado e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
0 A CONTRATADA deixar de cumprir ou cumprir irregularmente qualquer Cláusula, condições ou

obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente,
g) O não atendimento das determrnações regulares da autondade desigrrada para acompanhar e

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores,
h) A rescisão deste Contrato ou Nota de Empeúo acarretará sem prejuízo da exigibilidade de

débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais combinações
estabelecidas neste instruÍnento, aleÍn das perdas e danos decorrentes;

i) O presente Contrato poderá aind4 ser rescindindo por conveniência administrativa da
CONTRATANTE, mediante comunicação escrita entregue dlretamente ou por via postal com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias;

l) A rescisão de que trata a letra H acima citad4 assegura a CONTRATADA o direito de receber o
preço dos serviçosjá executados, até a data em que a mesma for efetivada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
a) A CONTRATANTE não admitirá quaisquer alteraçôes das especificações constântes do presente

termo para execução do seu objeto;
b) A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do fomecimento, com a prévia

concordância da CONTRATANTE, ficando neste caso, solidmiamente responsável perante a
CONTRATANTE pelos fomecimentos executados pelos subempreiteiros e, ainda pelas
conseqúncias dos fatos e atos a eles imputáveis;

c) Aos Contratos de súempreitadas incorporar-se-ão de pleno direito, todas as Cláusulas deste
instruÍnento relativas as responsóilidades e deveres da CONTRÂTADA para com a HERBER
CONTRATANTE TH LEAL

ARAUJO:
CLAUSULA DECIMA sExTA - DO FORO 0249766
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Fica eleito o Foro da Comarca de São João do Piauí./PL da qual o município de João Costa - PI é termo
judiciario, para dirimir quaisquer questões dc prssente Contrâto renrurciando as partes a qualquer outrc,
por mais privrlegiado que se.ia.

E, por assim estârem justos e contratados, assinam este contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para um só efeito, juntamente com as testemuúas abaixo, a rudo presente.

João Costa,/PI. 07 de dezerabro de 2O22.

HERBERTH LEAL M*::;í:il*'^;;'
Feded do E6' RtB. ÔI-L_FÊB e{PF 43, OU_EV

r!,5ENE,uuE :: -:-:: r:rji:rt" ,ARAUJO: **Ag-'M*mflg-ruryii
oLrvErnA:2se2821oilo Xfl3.T##S#ii'il?1,$ 02497669909 ffi#.L1T:fft"t*
MUNICíPIO DE JOÀO COSTA/PI HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

JOSE NETO DE OLI\TEIRA TNTOSUÁRIOS TroE
h{ettotuiunicipat CONTRÁTADÁ
CONTRATANTE

TES

oãoC

S

Nome
CPF:

EÍIr

Nome
CPF:

Prefeitura de João Costa
Avênida 1" de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 01612580/0001 -30
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E-mâii:
Àaôínpânhê llâs Íêdos sociEisl

RfÍrF§ v)ctÂtç

S joaocosta,pi gov. br Q) prefeiturad ejoaocosta ff p refeiturad ejoaocosta pretuituramuni<ipaldejoaocosta



o a
5 .o

FL.Prefeitura de NN a.' ri1

trabalho continua! vrsT()

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N'088/2022 - PMJC.
PROCESSO ADMIMSTRÂTryO N' 06?/2022- PMIC
DISrENSA DE LlcrreçÃo N" o42t2oz2.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO On .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 n1 Praça Cental s/n, Cenúo - CEP:
64.765-000, João Costa - PI, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. JOSE NETO DE OLMIRA, brasileirq
casado, portador da cedula de identidade no 746.784 - SSP/PI e insoito no CPF sob o n" 259.282.103-10, doÍavante
denom i nada CON TRATANTE.
CONTRATADA: trr.A EI\GENIIÀRIA E EMPRIEI{DIMENTOS IMOBILúRIOS LTDA, empresa inscrita
no CNPJ/ilíF sob o no 36.139.664/0001-83, situada na Rua São Miguel, no 509 - Centro, CEP: 64.900-000, Bom
Jesus - Pl, neste ato representada por HERBERTTI LEAL ARAUJO, insorito no CPF sob o n' 024.9'16.693 -09.,

doravante denominado CONTRATADA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços Tecnicos Especializados para a Elaboração
do Projeto Executivo da Obra de PavimentaÉo em Paralelepípedo de Vias Públicas do município de João Costa/Pl,
objeto do Convênio N' 035664/2021 - Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme proposta apresentada.

RECUR§OS E DOTAÇÃO ORÇA]uf,NTÁRIA: Convênio N' o35ffi12021 - Ministério do Desenvolvimento
onal/MDR - CODEVASF/TESOURO MUNICIP com s nas

VALOR: R$: 8.300,00 (oito mil e rezentos reais)

VfGfXCn: O presente confato vigoraní por 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatur4 podendo ser
prorrogado nos termos da lei no. 8.66193.

João Cosa/PL O7 de dezembro de 2022.

oao

JosE NEro DE §,1ã:iffi3#0","'
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Dãdos: 2022.1 2.07 09:58:03
-03'00'

Prefeitura de João Costa
Avenida 10 de Janeiro, íno. - Centro - 64.765-000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 01612580/0001-30
Telefone (89) 3486-0034

E-mail: prefetturamuf}clpaiioâc__Çosia@!|flA[ Çq!Acünpanho í.3 Íedês soci{ritl

I]NID.
ORÇAMENTÁRIA

02.(».00 SEC. MT]}üCIPAL Df, OBRAS E SER\TÇOS PUBLICOS

PROJ, ATI\4DADE 15.451.0068.1032
Construção e Recupaação de Calçamentos

NAT, DESPESA
4.4.90,51.00
3.3.90.39.00

Obras e Instalações
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

F,R. - C.A.
1.500.00.999
1.700.05.999

TESOURO MLINICIPAL
Convênio N" 03566/,/2021 - Ministério do Desenvolvimento

Recional-MDR
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