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CONTRA TO ADMCNJSTRA T[VO N" 001/2021 . 
REF. DISPENSA l'l"OOJ/2021 

CONTRA TO ADMlNl!ITRA TIVO ,QUli ENTRE SI 
CH.l!.BRAM A PRE::FEm.JR.A. MVNfCIPAL 0 
NOVO OIUENTE 00 PIAUÍ-PI, A TRA vts DA 
~Clte"l'AIUA MUNJClí"Al 01! SAÚDÉ ,o 

Sl!BASTIÃO E DE SOUSA ROAAl,SO IIOM. 

De um lado. a PREl'ErnJRA MUNIOPAL DE NOVO ORIENTE DO f>IAOÍ. CNPJ wb ·o 
n• 06S54..836/()()()l•l4. com eru:l.ereço na Rua sete de setl!mbro. 480. centro - Novo Ori.ente 
do Pi.aul - PL através d.a Secrei..rl;, Muruci:inJ de Sa.úde, neste ato representada pela Sra. 
Oden.i de Jesus da Sllva. por~rla n• 07/2021. porlildOJa do CPf 275.143.403"78, doravante 
dc:nomlnado CONTRATANTE. e do outro, SlãBASTIÃO E DE SOUSA SORRISO BOM, 
CNPJ 26.?'97.298/0001-04 - INSC. MUN. 01.2294.. com ,e-d.e na a..,_., R<,im.""'do d~ So,,,s,, 

S~ntos, 67, centro - ltain6polis - PI. CEP: 64..565-000, neste ato rep resentad.a pel,o Sr. 
Seba.,tiiio Evangelista de So,,,,a, CPF N• 260.ff.1.928-50, re&elvcm ~lebra, o pr<?Sente 
Contrato Administrativo, de conformidade C"Om o que estahell?dml a Lei n• 8 .666, de 
2Ul6,93, e texto_, levL, s<1bsequcmtes, mcdia:nte as S(.'.gtlinles cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINClJLADOS 
O presente contrato é firmado çom dls~ de llcita!>~o obede0,mdC>-$C ao dl.spo$to no a.rt. 
24. II e IV d"' L<ii Feder.ti n• 8 .666/93. 
CLÁUSULA SllGONDA - 00 OB]lITO 
Contrata,çãc do empresa para a !'restaç.llQ dos Serv.iços de Confecç~o e fornecimento de 
Pró- ~tárw. conforme Anexo I d este edital, para a Secretaria :VS:unlcipt>I de Saúde 
do Município de Novo Oriente do Piaul. 
CLÁUSULA TERCElRA-DA VIGaNCIA 
O prescnté oontrato terá vigência pelo p~a~o de 60 (sessenta) <lia , contados da. data. d.o su. 
ª"'!natura. 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR. 
O valor tota.l do presente contrato é d RS t:2..00,00 (do mil re,ti$). 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS ORÇAMI!NTÁRJOS 
~ d~P= l,'le<cSSárias. à c:onsecução do objeto deste contrato correrão à conta da dotação 
Ol'(amentárlill. provenientes dos rec;urws oriundos do PROGRAMA; l.RPD - Laboratório 
Region:,_I d Pr6t D<nt.tria - Novo Oriente do Piauí - PJ. 
Par.tgrafo Ún C'O - Caso Y<'nha a ..,.,- suplementada a verba QrÇament.>rla de qve trata o 
objeto deste co.ntrat:Q_ os v3Jores adicionais pa.ss:arlo o integrar e.,te ter-mo"' 
independentemente de aditam.ente. 
CLÁUSULA SEXTA • O.AS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANI'c 
Constituem obrlg~ d.> CONTRA TANTli. além d as demais previstas neste contr~to ou 
dei d=r·ente! 
a) Cumprir tcdos os com,promisso6 financeiros assumidos; 
b) FlscaJl.%.0.r a ~,;alo doo serviços contratados, pode:ndo ,..ítá-la, no todo ou em parte, 
quarod.o nlio corresponderem ao desejado ou especificado: 

ci Notillcar, íorrnal e tc-m~tivamente, a CONTRATADA sobre as ;rregularidade5 
observadas no cumprimento do C"On.trato; 
d) NotífiC'ar a CONTRA TACA por escrlto e rom antecedência sobtt' multá$, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
Cl.ÁUSULA SÉTIMA• DAS OBRIGAÇÔFS DA CONTRATADA 
Constituem obrigações da CO lRAfAOA, alt!:m das demais previst .. s m,st,, c-ontrato ou 
dele dec,oi:rente; 
a) cumprir as obrigaç6es assumidas neste instrumento e na sua propo$ta: 
b) fome,:,er todas informações solicitadas acerca dos materiais objeto deste contratQ; 
d responsabiliz.ar-se pelos dano,; causados diretamente à administração ou a terc;eiro,s; 
decorrente de sua culpa ou dolo na e><eC'llção do ,;ontral:Q, não e,cçluindo ou reduzindc;,·
responsab!l!dade a fiscalização ou o acompanhrun<'.'nto ~la .:cn.tratantc; 
d) não transferir a outrem, no todo ou em parte o contrato firmado com a CONTRATANTE: 
sem sua prévia e expressa anuênC'la. 
CLÁUSULA 0ITA VA - DA FlSCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE fiscalizará a exec:u,ção dos serviços contratados através dai 
Con.trol doria Interna. que terá poderes, entre outros, para r,otiii a.r a CONTRATADA 
sobre as i.rregulariclad.es ou falhas que porventura ven.ha.m a ser encontradas na execução 
deste oontrato. 
Parágrafo Primeuo • A fiscali~ção do contralQ pela CONTRATANTE não desobriga a_ 
CONTRA T ACA de sua resp<msabilidade quanto a sua perfeita exé<:Uçâo. 
CLÁUSULA NONA· DAS PENALIDADES 
Em Ci1$0 de inexeo.ição total ou pacrcial do presente conlrato, :i CONTRATADA estará 
,ujeila Q ,an.çõe$ e defflilÍ.$ dispcs.i(ÕéS dos art. 86 e 87 da Lei n• 8.666/93. 
§t• - A:, multai' $erão aplicadas da seguinte fi:mna: 
a) 0,5% (cinco décimos p0:raento) per dia dé atrMO,., cont.ar d.o primeiro d ia da data fixada. 
para a él'll:réga do serv:iço, ca1c:ulada sobre o valor do serviço em atraso, até o máximo de-
10% (dez por oento); 
b) 10% (dez per cento), sobre o valor atualizado deste ,;ontrnto, Ç\.lmulativa com as d<-m.li 
sanções, por infração a quaisquer outras de suas cláu$1.l.las. 
§2º • O valo.r das multas poderá ser de5COl:1t<1do do valor da fatura do, quaisquer serviços. 
referun t:es ao preser,te contrato, cobrado diretamente ou. ainda. quanà o for o caso, c-0brndo 
judicialmente da CONTRA TAOA. 
§3º • Nenhuma sanção será aplicada :,em o devido proc:esso adml:nlstratlvo. 
§&• • A suspensão bmlp<>rária do direito de partlclpat> de Ucitaçii<;> e impedimento de
conttatar rom a Administração, se.rã pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
§Sº - A declaração de inidoneidade para lici.tár ou contra.lar co.m ai! drninistraçio pública. 
terá eleito enquanto perdurarem oo motivos dct'munanles da punição ou até q;m, 
contratante promova sua reabilitação. 
§6". A CON'I'RA T ADA também e.star.t ,ujeita a sanções se falha.~ ou fraudar na execução 
do C"On.trato, 00mpoi:taf-Se de m,xlo inidôneo, fi=r declaração ~lu oj,l cometer fraude 
fiscal garantido o direito prévio da citaçiio e da ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - 00 REAJUSTE DO PREÇO 
Os valores previstos na Clá.usula Quarta não serão reajustados. 
CLÁUSULA DÊ.CIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
O p resente termo poderá ser rescindido a quaJquer tempo, nas hipóteses previstas na l.ei 
8.666/93, ou em caso de infringência de quaisquer de seus dispositivos, imputando-se às 
partes as responsabilidades pelas obrigações decorrentes do prnw em que tenham vigido 
e creditando-se lhes, igualmente, os benefícios adquirido:sc n.o mesmo período. 
CLÁUSULA DÉCfMA SEGUNDA· DA PUBLICAÇÃO 
A eficácia deste Co'atrato e de seus eventuais aditivos fica condicionada à publicação do 
resp,!étivo extrato no Diário Oficial dos Municipios, que será providenciada pela 
CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA • DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Oeiras, Estado do Piauí, renunciando as partes a qúalquec 
outro, para solução de dúvidas ou questões, caso surgidas, na interpretação ou execução 
deste Instrumento. 
E, por se acharem ajustados, fumam o pr~nte Instrumento em 02 (duas) vias, de igual 
_teor, para fins de direito, acompanhado das testemunhas previstas em. Iel. 

Novo Oriente d.o Piauí- Pl, 12 de janeiro de 2021. 
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f!XTRA TO OE CONTAA TO 00111,(12,1 

REF. ·1n.<>ti.1ibilidade • 001 /10:21 

OONTAATAN'TE< MlfNIClPIO DE , ';OVO ORIENTE DO PIAUI. 

CONTAATADA: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA. CNPJ 2 1.SOS .53S/0001-94. End. Rua 
HonórloPorc:ntes, 381, Jockcy - Tercaina - Pl. CEP: 64.048-360. 

OBJETO: Prc:.~o de scrvio;o• ~cí■li,:ados cm çon:sullori ■ e os.,"""°"ª cm coatabilida.dc pública. 
destinado, a Aclministraçi.o 0cm, Scc:;rciari1. Mw:ucip■I de Educ■ çlo, Seercwi& Murricipal de Saúde e 
Secr<mria Muniàp■l de A:ssi$U!ncia Social, de~te Munic[piode NoYO Orimte do Pí.aUi , comprei,nd"'1do: 
1- AMeSSOria. e Consultoria. eont6bil e adminisirati va Íl,!nte, as secrewi,u .; TI - Elabottçlo das leis (LOA, 
JJOO. PLANO PUJIUANUAL): li El&boraç;ão e apnoscnmção d.&s audíênclas públí.,._, sobn: 
preotaç&, de conta> e a-laç;llo doo projetos de lei (LOA, LDO e PPA); IV - Escrituração contábil 
pr"5i.ada in loco e prestaçlo de. contaojuc.to ao poder l~slativo e Tri buc.al de Contas do Bsta.do - TCE; 
V - lnformaçõe$ d01< regi- con!ál:>ei, junto ao TCE; VI - Elaboraçlo e alimentaçfo d.o SICONF. 
M•tri.zc, de saldo. contábci.s e OCA; Vll - Emissio do AAEO - bimcsmd; Vlll - .Emis>IO do RGf -
quadrimestral e acompanhamento; IX - Emissão de relatórios bimcstn.i.s; X - Acompanhamcn.to da 
elal.JQraÇillo do-, decretos d& $Uplementa.,;SQ; XI - A"8"Ql'llmenm junto ao TCB; XI] - Ela~ das 
prestações de contasjuttios ao MDS no s,siema SUAS/Web (a.MiSlfneia social) e junto ao FNDS.; XI[[ 

- A.ssessonunen1ojun10 a Receita Fedeml; XlV - Assessoria qu111110 a defesa de <Wlho Cóntábil junto ao 
TCE-Pl; XV - Consolidaçlo do Balanço Ger.a.l; XVI -B□Cllm.lnhamcnto das inforrna9ões contibcis JlU1I 

pu li~o no portal da 1ranspa~ncia municipal ; XVl'I - Treinammuo interno da equipe adminisln.Ç!o, 
tesouraria; xm - 'J'ransml$$11o do siop ~ (é<IU(;óçio) e SIOPS (;;aúdc); XIX - InformaçOes peri6dleas 
IIObre o, índices constitucionais (M•8istério - 60%, Educa.,10 - 25%. Saúde - 1 S% e Pes,oal - S4%, 
além de ouln.! ambuio;,õcs própriu do profissional da Arca 16<:nica que alUa na área pública municipal. 
inclwtive, prestaç.lo de !len'iços in loco. 
VIG "' CIA: O presente oonmno tori. vigência d.o J 2 meses, contidos d& d..m d.e sua usinarur&. 
VAWR RS 144.000,00 (nov-cnta e seio mil reais) 
FONTE DT. RECURSOS: Orçamento Geral do Mu-niclpio de-Novo O riente do Piauí, E><e~eio 2021 . 
FONTE: 020500/02100.2/020800 
PROGRAMA DB T"RABALHO: 
04.1 23 .0003.203J.OOOO/I0 .302.0009.2116.0000/12. l 22.00I 0.2021.0000 
DESCRIÇÃO: Sec. Mun. Administraçlo/ Hospital. Pe,queoo Porto/ Secretaria Mun. Educação 
'ELEMENTO DA DESPESA: '13 .90.39. 

ovo Oriente d.o Píwi - PI, 05 de janeiro d.e 2021. 

Frandseo Afonso Rlb<liro Sobreira 
CPF 273.827.963-53 

Prefeito Municipal 


