
ESTÀDO DÀ PÀRAÍBA
PREFIITUR,À I{T'NÍCIPÀI DE I,{OGEIRO

COMTSSÃO PERI,TANENTE DE LICITÀçÃO

CONTRÀTO N": 0010 6/2021-CPL

TERMO DB CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PRETEITURÀ MUNIC]PÀL DE
MOGEIRO E JORGE ALVES BARBOSA, PARÀ EXECÚÇÀO DE SERVIÇO CONEORME
D]SCRIM]NADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMÀ ABAIXO:

Pelo presente instrumênto dê contrato, de um lado Prefêitura Municipal de Mogeiro - Àv.
Prêsidênte João Pêssoa, 4? - Centro - Moqêiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nêste atô
represêntada pefo Prêfêlto Àntônio José Eerrêira, Brasileiro, Cêsêdo, Emprêsario, r.esidente ê
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Ãrea Rural - Mogeiro - PB, CPF na 84A.199-644-91,
Cartêira de Identidadê n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmentê CONTRÀTANTE, e do outro lado
JORGE ÀLVES BÀRBOSA - AV. JOSÉ STLVETRA, S/N - CENTRO - MOGETRO - pB, CpF n. 068.653.054-34,
doravantê simpfêsmente CONTRÀTÃDO, decidir:an as partes contratantes assinar o prêsênte contrato,
o qual se regerá pelas c1áusulas ê condiÇõês seguintes:

CLI(USULÀ PRIMEIR - DOS EUNDàIiíENTOS:
Estê contrato dêcorrê dâ Dispênsê dê Licitaçâo n" DVo0015/2021, pr:ocêssada nos termos da; e
legislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇôes posteriores das referidas normas,

CIÁUSUÍ.À SEGONDÀ - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: T,OCAÇÃO DE IMÓVEL PARÂ O EUNCTONÀMENTO DE SERVIÇOS DÀ
SECRETARIÀ DE AGRICULTURÀ DESTE MUNICIPIO.

O serviÇo deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇôes expressas neste
instrumento, pr.oposta apresentada, especificaÇões técnicas correspondentes, processo dê Dispensa
de LicitaÇáo nô DV00015/2021 ê instruçôês do Contrêtante, documentos esses que ficarn fazendo
partês integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão.

CIáUSULÀ TERCETRÀ - DO VÀIOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato. a base do preÇo proposto, é de R$ 6.400,00 (SEIS MIL E oUATROCENTOS
REÀIS ) .

cóDrco: DIS UNÍDÀDE
MES

IÀRIOQUANTIDÀDE ] P.T'}ÍI P. TOIÀÍ,
800,00 6.400,001 :LOCÀÇÀC DE IMÓIEI NÀ (RUÀ JOSÉ SILVEIRÀ. NÓ

ENTRO, MOGE]RO/PB) PÀRÀ O FUNCIONÀMENTO
DÀ SECRETÀRIÀ DE ÀGRICULTURÀ.

62,
DE]BÀIRRO C

-....--..-..,-.,..-l9EB.ytEo,.,
.400,00

CI,ÀUSULÀ QUÀRTÀ - DO REÀ.]USIN{ENTO:
Os preÇos contratados são fixos ê irreajustáveis no prazo dê um ano.
Dentro do prazo dê v.igência do contrato e mêdiante soficitaçeo do Contratado, os prêços podêrão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma pr.opoiÇâo da variaÇão vêrificada no IPcA-
IBGE acumulado, tomando-sê por base o mês dê aprêsêntaçâo da assinatura do contrato,
exclusivamente para as obrigaÇÕes iniciadas e concluídas após a ocorrêncla da anualldâdê,
Nos reajustes subsequêntês ao prineiro, o interrêgno minlmo de um ano será contado a partir dos
êfeitos financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇão do índicê dê reajustamênto, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variaÇão conhecida, liquldando a difêrênÇa correspondente
tão l-ogo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresêntêr nêmória de
cá1cu1o referente ao reajustamênto de prêÇos do valor remênêscênte, sempre que êste ocorrer.
Nas afer.iÇõês finais, o índice utilizâdo para rêajuste será, obrigatoriâmêntê, o dêfinitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento vênha a ser êxtinto ou de qualquer for:ma náo possa
nais ser utilizado, será adotâdo, êm substituiÇão, o quê vler a ser determinado pela 1egi51aÇão
êntão em vigor.
Na ausência de prêvisão lega1 quanlo ao indicê substituto, as partes e1êgerão novo índice
oficial, para reajustamênto do preço do valor rêmanêscente, por meio de termo aditivô.
O rêájustê poderá ser: rêalizado po! apostilamento.

cu(usuLÀ ourNTÀ - DÀ DorÀçÃo:
As dêspêsas correrãô por conta da seguinle dotaÇão, constante do grÇamento vigêntê:
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 34A/2A2A02.070 SEC ÃGRIC. MEIO AMBIENTE,
PESCÃ E PECU 02070.20.1.22.2A1A .2066 MÀNUT. ATIV. ÀDM

3.3.90.36.00.00 001 oúTRos SERV. DE TERC. PESSOA ErSrCÀ
.DÀSE \ ÀGRTC. E MEIO AMBIENTÉ

)



CLÁUSu&À sExTÀ - Do PÀGAI,ENTo:
O pagamênto será efetuado na Tesouraria do contratantê, mediantê processo regular, da seguintê
maneirai Para ocorre! no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemenlo.

cúus(IlÀ sÉlIMÀ - Dos pRÀzos E DÀ \nêÊrrcrÀ:
Os prazos máxinos de inicj.o de etapâs de execuÇâo e de conclusão do objeto
admitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas no Art. 57, s 1., da
abaixo indicados ê serão conslderados da assinatura do Contrato:
a - Ínlcio: Imediato;
b - Conclusão: 7 {sete) meses,
À vigêncj.â do presente contrato será determinada: até o final do exercicio
considelada da data de sua assinatura; podendo sêr proiiogada nos telmos
8.666/93.

ora contratado, que
Lel 8.666,/93, estão

financeiro de 2021,
do Art. 57, da Lei

cLáusuLÀ orEÀ\rÀ - DÀs oBRrGÀçÕEs Do coNTRÀrÀt{TE:
a - Efetuar o pagamento rêlativo a execuÇão do serviço efetivamente rêâlizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrâto;
b - Proporcionar ao Contlatado todos os mêios necessários para a fiel execução do serviÇo
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qua.Iquer irregularidade encontrada quanto à qua.Iidade do
serviço, exêrcendo a rôais al!]pla ê complêta fiscafização. o que não êxime o Contxatado de suas
responsabil-idades contratuais e legai s;
d - Designar representantes com atribuiçÕês de Gestor e Eiscal destê contrato, nos termos da
norma vigente. especialmêntê para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, !êspectlvamente,
pêrmitida a contraLôÇáo de terceiros para assistência e subsidio de informaÇóes pertinêntes a
essas atribuiÇões.

cúust,IÃ NoNÀ - DÀs oBRrcÀÇôEs Do coNTRÀTÀDo:
a - Executar dêvidamentê o serviÇo descrito na Cláusu1a corrêspondêntê do presente contrato,
dentro dos mefhorês parâmêtros dê quafidade êstabefecidos para o rano de atividâdê relacionadâ
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabilizar-se po! todos os ônus e obrigaÇôês concernentês à legislaçáo fiscal, civil,
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquêr
titulo, perante seus fornecedores ou tercêiros êm râzâo da êxecuÇão do objeto contratado,
c - Manter preposto capacitado e 1dôneo, acelto pelo Contratante, quando da execução do contrato,
quê o rêpresênte j-ntegralmêntê êm todos os sêus atos;
d - Permitir e facilitâr a fiscalização do Contratântê dêvêndo prestar os informes e
esclarêcimentos solicirados;
ê - Será rêsponsávê1 pelos danos causados diretamenle ao Contratante ou a tercêiros, dêcorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindô ou reduzindo essa responsabllldade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interêssado;
f - Não ceder, transferi! ou subcontratar, no todo ou em parte/ o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e â dêvida autorizaÇâo expressa do Contr:atante.

cLÁust,IÂ DÉcrr,rÀ - DÀ Àr.rERAÇÁo E REscrsÃo:
Este contrato podêrá sêr a.lterado com a devida justificativa, unilâtêrafmêntê pelo Contlatante
ou por acordo entrê as partes, nos casos previstos no Art. 65 ê sêrá rescindido, de pleno
dirêito, conforme o disposto nos Àrts. 'l'l , '18 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceita!, nas mesmas condiÇões contratuals, os acréscimos ou
suP!êssÕes que se fizerem nos sêrviços. até o lespectivo linite fixado no Àrt. 65, S 1" da Iêi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite êstabêlecid as suDtessôês

CIÁUSULÀ DÉCIMÀ PRIMEIRÀ - DO RECEBIMENTO
Executado o prêsêntê contlato e obselvadas as condlçõês de adimpfemento das obrj-gações pactuadas,
os procedimêntos e prazos para recêbêr o sêu objeto pelo Contratante obedeceráo, conforme o
caso, às disposiÇões dos Àrts, '73 a'76, da Lei 8.666,/93.

cúusu&À DÉcrr,rÀ SEGUNDÀ - DÀs PENÀ!:DÀDES:
À recusa injusta em dêixar de cumprir as ôbrigaÇõês assumidas e preceitos 1egals, sujêitará o
Contratado, garantida a prévia defêsa, às seguintes penalidâdes prêvistas nos Àrts. 86 e 87 da
Let 8.666/93r a - advertência; b - multa de mora de 0,53 (zêro vírgula cinco por cento) apficáda
sobrê o valor do contrato por dia de atraso ná entrêga, no início ou na êxecuÇáo do objetô ora
contratâdo; c - multa de 10* (dêz por cento) sobre o vafor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - suspênsào tetnporária de participar êm licitaÇão e impedimento dê
contratar com a AdministrâÇão, po! prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão de inidoneidade
par:a Iicitar ou contlatar com a AdninistnaÇáo Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantês da puniÇáo ou até quê sêja promovidâ sua rêabilitação perante a própria autoridade
quê aplicou a penalidade; f - simultanêamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamêntadas
na Lei 8.666193.

cúusIII,À DÉcrt{À rERcErRÀ - DÀ coMPENsÀÇÃo FrNÀucErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos têrmos dêstê instrumentô, e dêsde que o Contrêtado
não tenha concorrido dê alguma forrna para o atraso, sêrá admltida a compensaÇão financêi!a,

resul-tantes de acordo celebrado entrê os contratantês.

devida desde a data fimite fixada para o pagamento até a data corresPonden
da parcêla. Os encârgos moratórios devidos êm razão do atraso no pag

, efetivo paqamento
!ão calculados com



uti.Iização da sêguinte fórnula: EM = N, VP x I, ondei EM = encargos moratórios, N = número de
dlas entle a data prevista para o pagamento e a do efetivo paqanênto; vP = vâ1or da parcêIâ a
sêr paga; e I = índicê de compensaÇáo financeira, assirn apuradoi I = (TX + 100) ;365, sêndo TX

= percentual do IPCA-IBGE aêunulado nos úftimos doze mêsês ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótêsê do rêfêrido indicê estêbe1êcido para
a compensaÇáo financeira vênha a sêr êxtlnto ou de qualquêr. forma náo possa mai-s ser utilizado,
sêrá adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser determinado pê1â legislaÇão êntão em vigor.

cLÁusul.À DÉcruÀ euÀRrÀ - Do roRo:
Para dir.imir as questões decorrentes dêste contrato, as partes elegem o Foro da Comêrca dê
Itabaiana.

E/ por estarêm dê pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

presente contrêto êm 0 (duas) vias, qual vai

dê Junho de 2A2l .

TESTEMUNHÀS

ea. r88 Eçç.â

840 tr t t -7d

PELO CONTRÀTADO

EÀRBOSÀ

PELO

P

Mogei ro

TAN

IRÀ.ros
ito

val /2

PB,



BOLETIM OFICIAL
ANO XLV - o Oficial do Mu nicípio, Criado pela Lei no. 100 de 10/01/1976 - MOGEIRO no 3,5OS - 09 de Junho de

2021.

PODER EXECUTIVO

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

AVISO DE RETOMADA
PREGÃO ELETRôNICO NO OOOOZ2O21

O Pr6go6tro Onoal @muniú s roto.naoa da aô€rlura da sêssáo públ@ óo Pr6gáo
Eroúónico n.000022021. cup o obFro. co{IR^IÀÇÁo oÉ EMPRESA PARA
AOU,SIÇÀO OE EOU'PAME{ÍOS ODONTOLÔGICO PARA ESTRUIURÁÇÀO E
ADEAUAÇÃO DOS AMBIENTES OE ASSISTÊNCIA ODONIOLÓGICA \A AIENçÁO
PRIMÂRlA A SAIJDE DESTE MUNICTPIO, p.E o dia 15 de Junho dê m21 às08.30 horas,
Roíelôndar hoório dâ Alasruâ - DF. híollirâçóês: dâs 08:00 âs 12:00 horâs d6 diâs úteis,
ns Av. Prc§idênlê Joáo P4so., 47 - C€ntrE - Mogeiro , PB. Íderone: (83) 32661033. E,
nlâil: licilác€orrogêjrc@uol.coín.bÍ. Sitê: httpsl rww.podâldêcomprâspublicás.com br.

Mogeim . PB.0S de Juiho d6 2021

FLAVIANO CLEBSON ARAÚJO
PEgoeko Oíciâl

x PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

EXIRÂTO OE DISPENSA DE LICITAçÀO

PRocEssor Erpoâiçáo dê Motivos no ovoool5/2021. oBJETo: LocaÇÃo oE lMÔvEL
PARÁ O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS OA SECRETAR]A DE AGRICULTURA
oESTE MUNICIPIO. F(JNDAMENÍO LEGALTAn- 24, inciso ll, da Lêi Fedêrâl no 8.666/93 ê
suas allsraçn€s. AUTORIZ3ÇÁO| Sec. ds Agíc Meio Amb.pesca e Pêcuârlâ.
R ÍlFlCA9ÃO: PlÔÍêlro, êm 09/06/2021.

r<
PREFEITUFIÂ fUNICIPÂI DE iTOGEIRO

Nos lêÍios dos álêftântos consl,ânlês da íêspêcliva ErposiÉo de Moliws que lnsirvi ô
processo o ob3€ru8do o pàrocar dâ A§sessoriâ Juídica, rciêrenle a Dispensã d6 LrobÉo
.]o Dvooolí2021. als obpriva: LocaÇÁo DE rMÔ\€L PARA O FUNCIONAMENTO DE
SERVIÇOS OA SECRETARIA OE AGRICULÍURA DESÍE MUNIC]PIO; RAT]FICO O

conospoidonlê pmcôdirnênlo ê AOJUOICO ô seir oàiêlo ai JORGE ALVÉS BARBOSÀ -

.v RS 5.600,00.
Mogetô - P8,09 de Junno d6 202i

ANTONIO JOSÉ FERREIRÂ x
PREFETTURÂ MUI{ICIPA! DE MOGEIRO

§6 ExrR To DE co'rRÀro

OBJEÍO: LOCAÇÁO OE IMÔVEL PARA O FUNCONAI\'ENTO DE SERVIÇOS OA
SECRETARIA DE AGRICULÍURA DESÍE MUN ClPlO. FUNOAÍ\,IENTO LEGAL: Dispênsa
de Lidlaçào no DVO0015/2021. DOTAÇÁO: Rscursos PÍópÍios do Município de Mogoto:
LEI IVUNICiPAL 340/?O2OO2,O7O SEC AGRIC, MEIO AMBIENTE, PESCA É PECU
02070,20,122,2010,2066 MANUÍ, ATIV, ADM. OA SEC, OE AORIC E MEIO AMBIENÍE
3 3.eo.36.oo.oo ool ourRos sERv. oE TERC. PESsoa Ftstca. vtcÊNcAr Elé o f.âl
do êxêrcÍcio finá.c6ko d6 2021, PARTES CONÍRATANTES: Prêfêillra Municlpal d6
Uôgêno.. CT N'00106/2021 090621 . JORGE aLvES BARBOSA - RS 6.400.00.

9§.

MUNICíPIO DE MOGEIRO


