
ESIÀDO ÚÀ aÀnÀÍBÀ
PREFEIrI'AÀ UI'NICIPÀ,. DE tÓGEtNO

coBcSSÂo pEa!'tÀlrEtrrE DE LrcuÀçÃo

INEXICÍBILIDÀDE NO ttIOOOl5/2021
pRocEsso ÀDMrNrsrrucrrvo No rN 00015/2021

COrIIRÀIO Nc : 00107/2021-CPr'

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE
MOGEIRO E CEZÀR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVÀ, PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO
CONPORT,ÍE DISCRIM]NADO NESTE INSTRUI.ÍENTO NA EOR},IÀ ABAIXO:

Pelo prêsente instrumento de contrato, dê um rado prefêitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeilo - pB, CNPJ n" 08.866.501/OOO1-6?, neste ato
representada pelo Prefeito Àntonio .losé Ferreira, Brasileiro, Casado, Enpresario, residente e
domiciliado na sitio Pint.ado de cima, 138 - Arêa Rurar - Mogeiro - pB, cpE no e40.199,644-91,
carteira de Identidadê no 3360118 SSPPÃ, doravante simplesmente CONTRÂTANTE, e do outro Iado
CEZAR ÀUGUSTO VIRISSII,IO DÀ SILVA - R 7 DE SETEMBRO, 36 - CENTRO - SERRÀ REDONDÀ - PB, CNPJ NO
41,335.412l0001-60, doravante simplesmente CONTRÃrADo, decidirarn as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se legerá pelas cláusulas ê condiÇões seguintes:

CLIíUSI,I.À PRIüEIR,À - Dos EI,TDÀTíENToS:
Este contrato decorre da Inexj.gibilidade de LicitaÇão n" IN00015,/2021, ptocessada nos ternos da
Lei Federal no 8.666, de 21 de .Iurho de 1993; Lei Conplementar no 123, de 14 de Dezenbro dê
2006; e legislaçáo pêrtinente, consideradas as alteraÇões postelio.es das referidas normas.

CLÁUSuIÀ SEGT'NDÀ - DO OBJETO:
o plesentê contrato Eem po! objeto: CoNIRÀTÀÇÀO DE EIÍPRESA PÂRÀ SERvIÇo DE CONSULToRIA E
ÀSSESSORTÀ EM ENGENHÀRIA CIVIL, PÀ.RÀ OBFÀS HÁ INICIAR E OU EM ANoAI,IENTo NESTE MuNIcIPIo.

O sêrviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇôes expressas nestê
inst.rumento, proposta ap!esêntada, espêcificaÇões técnicas corregpondentes, processo de
Inêxigibilidade de Lici.taçáo no IN00015/2021 ê instruÇões do contratante, documentos esses gue
ficam fazendo partes integlantes do presente contratg, indêpendente de transcriçãoi ê sob o
rêgime de emp!êitada por prêço unitálio.

crÁusur.À TERCETRÀ - Do vÀroR E pREÇoa:
O valor total deste contrato, a base do
REÀIS ) .
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CONSUI,TORIÀ E ÀSSESSORIÀ EM ENGENHÀRI
OBRÀS HÁ INIC]ÀR E OU EM ÀNDÀ.I''ENTO NEST

preço proposto, é de RS 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL

DI8 P. P. IOIÀI, ]

e. ooo, ool6.000,00 3

TotâL 36.
._i
o!!a_s_E

CLÁUSU&À QUÀRTÀ - DO REÀ\'USTÀTáENTO E}í STEIIÍTDO ESTRIEO:
os pleços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitaÇão do Contratado, os pleços poderão
sofrer reajuste após o interrêgno de um ano, na mesna proporÇão da variaÇáo verificada no IPCÀ-
IBGE acumulado. tonando-se por base o mês dê aplesentaÇão da assinatula do contrato,
exclusivêmente para as obrigaÇÕes iniciadas e concluldas após a ocolrência da anualidade.
Nos reajustes subseguêntes ao primeiro, o interregno mínino de um ano será contado a paltir dos
efêltos financêiros do último reajuste.
No caso de atlaso ou não divulgação do Índice de reajustamenCo, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela ú]tima variação conhecida, .Liguidando a diferenÇa corlespondentê
tão logo sêja divulgado o lndice definitivo, Fica o Contlatado obligado a apresentar memória de
cálcuIo referentê ao reajustamento de preÇos do vafor rêmanêscênte, sempre que este ocorre!.
Nas aferiÇões finais, o lndicê utilizado para reajuste será, obrigatoriamêntê, o definitivo,
Caso o tndice estabelecido para rêajustamento venha a ser extinto ou de gualquer forma não Possa
mais ser utilizado, será adotado, êm substituiÇão, o que vier a ser determinado pela legislaçáo
então em vigor.
Na ausência de previsão lega.L quanEo ao lndice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preÇo do vafor têmanescente, por meio de terno aditivo.
O reajuste poderá ser rêalizado por âpostilamento.
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CIJ{USUT.A QUÍNTÀ - DÀ DOTÀÇÃO:
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As despesas corre!ão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçanentoRêcursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02
INFRÀESTRUTUBÀ T5 452 2OO9 2O?3 MÀNUTENCÀO ATÍVIDADES ADMÍNISTRÀTIVAS DA
OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA WRTDICA

CLN'AU'.À SE,XIÀ - DO PàGàI@NTO:
O pagamento será efetuado nediante processo regular
adotados pêIo Contlatante, da seguinte naneira: para
do perlodo de adimplemento.

vigente:
. O8O SECRETÀRTA
SEINFRA 33. 90.39

DE

00

cuiggut À gÉTD{A - Doa pRÀzos E DÀ vrcÊNctÀ:
Os prazos máximos de início de etapas de execuÇão e de conclusáo do objeto
admitem prolrogaÇão nas condiÇôes e hipóteses previstas no Àrt, 57, S 1t, da
abai.xo indicados e se!áo considêrados da assinatura do Contrato:
a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusão: 6 (seis) neses,
À vigência do presente contrat.o será determinada: até o final do exelcicio
considerada da data dê sua assinatura; podendo ser plollogada nos teEnos
I .666/93 .

e em observância às normas e plocedjrêntos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

ora
Lei

contratado, que
8. 666,/ 93, estão

financeiro de 2021,
do Àrt, 57, da Lêi

clÁI,sut.À oITA\IÀ - DÀs oBRTGÀÇóE9 Do CoNIRÀTÀlllE:
a - Efetuar o paganento relativo a execuÇão do serviço efetivanentê realizado, de acordo com asrêspectivas cláusulas do presente contlato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fieL execução do serviço
contratado;
c - Notificar o Contratado sobrê qualque! irrêgularidade encontrada quanto à qualidade do
sêrviço, er(êrcendo a mai6 ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar replesentantes con atlibuiçÕes de Gestor ê Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respêct ivamente,
Permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsídio dê informaçõês peltinentês a
essas atribuições.

cúusuÍ,À No![À - DN, oBRrcÀÇóEg Do coNEB,ÀEÂDo:
a - Executar devidamente o serviÇo descrito na CLáusula correspondentê do plesente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o lirmo de atividadê reLacionada
ao objeto contratual-, com observância aos prazos estipuladosi
b - Responsabilizar-se po! todos os ônu9 e obrigaÇões concelnentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem corno por todas as degpesas e conpromissog assunidos, a qualquêr
títuIo, perante seus fornecedores ou terceilos em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito peLo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represênte inteqralmente em todos os seus atog;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informês e
êsclarecimentos sol ici tados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratantê ou a terceiros, decorrêntes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato. não excluindo ou reduzindo essa lesponsabllidade
a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cedêr, transferir ou gubcontratar, no todo ou em parte, o objêto deste instrunento, sen
o conhecimento e a devida autorizaÇão expregsa do Contratante;
g - Manter, duranEe a vigêncj.a do contrato, en compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,
todas as condiçôes de regularidade e qualificaÇão exigidas no respectj-vo processo de contratação
direta, apresentando ao Contlatante os documentos necessários, sempre que solicitado.

cúugur.À DÉcnÂ - DÀ ÀrrERÀÇÂo E REscrgÃo:
Estê contrato pode!á ser altêrado com a devida justj.ficativa, unilateralnente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será regcindido, de pleno
direito, conforme o disposto lros Àrts. 11 | 18 e 79, todos da Lej. 8.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesnas co
supresaôes que se fizerêm nos sêrviços, até o respectiv
8.666/93. Nênhum acréscimo ou supressão poderá êxcede! o
rêsultantes de acordo celebrado entrê os contratantes,

ndiçôes
o limi Ce
Iinite e , salvo as supreasôes

cTáDsUI.À DÉCTT'À PRIT,ETRÀ - DO BTCEBTUENEO i
Executado o presente contrato e observadas as condiÇões de ad
os procedimentos e prazos pala lêceber o seu objeto pelo
caso, às disposições dos Alts. '13 a 76, da Lêi 8.666/93.

n o das obrigaÇõês pactuadas,
Contratante obedecerão, conformê o

c!.ÁI,8uI.À DÉcDa sE@!DÀ - DÀ5 PENATIDÀDES:
A recusa injusta en deixa! de cumprj.r as obrigaçÕes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
contratado, garantida a prévia dêfêsa, às seguintes penalidadês prêvistas nos Arts' 86 e 8? da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - nulta de mora de 0,58 (ze!o vlrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entlega, no inÍcio ou na execuÇão do objêto ora
contlatado, c - multa dê 10t (dez por cento) sobrê o valor contEatado pela j-nexêcuÇào total ou
parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitaçào e impedinento de
contlatar com a AdninistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anosi e - dêc1araÇão de inidoneidade
para Iicitar ou contratar com a ÀdninistraÇão PúbIica enquanto perdurarem os motivos

con tuais, os acréscimos ou
no Àrt, 65, § 1o da Lêi

V
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deterÍninantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perante a própria autoridade
que aplicou a penalidadei f - s imultanêamentê, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas
na Lei 8.666193.
Se o valor da multa ou indenizaÇáo devida não for recoLhido no plazo de 15 dias após a conunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
ConEratado wie! a fazer juE, acrescido de julos molatórios de lt (um por cênto) ao mêa, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente.

cLÁusul.l oÉcnre rsncornÀ - oe cocsusÀçÁo Frt{àrrcErRl:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Conlratado
não tenha concorlido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão financeira,
devj.da desde a data Iimite fixada para o pagamento até a data corlespondente ao efetivo pagamento
da parcela. os êncargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento seráo calculados com
utilizaÇãodaseguintefórmularEM=NxVPtI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a
se!paga;eI=ÍndicedeconpensaÇãofinancêira,assinapurado:I=(Tx+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo covêrno Federal que o substitua. Na hipótese do referido lndicê êstabelecido para
a compensação fj.nanceira venha a ser extinto ou dê qualque! forma não possa mais se! utiLizado,
será adotado, en substituiÇão, o que vie! a ser determinado pela legislação então em vigo!.

crÁust tÀ oÉcurn guanra - Do roRo:
Para dirimir as questóes decorrentes deste contrato, as parEes elegem o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, po! estaren de pleno acordo, foi lavlado o
assinado pelas partes e po! duas testenunhas.

presente contrato ên 0 (duas) vias, o qual vai

23 de Junho de 2021.

TESTEMUNHÀS

8L1,o. t? 1 laLtl 3

odí. f89 ttr'6

P

840.

PELO CONTRÀTADO

CEZAR ssIl@ SÍLT/A

PELO

MogeÍro

ANTE

IRA
to
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BOTETIM OFTCTAL
MUNICIPIO DE MOGEIRO

V pREFEíTuFr turarcrpa,- oE roqERo

ETTR TO OE |{EIIO|E|LDADE OE ltctrAçIro

PROC€SSO| El9o.lf.o dê irolivG n. lNm015/2021. OBJETO: CONTRÂTAçÀO DE
EMPRESA PAnÂ SERVIÇO DE CONSULIORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA
CIVIL. PARA OBRAS HÁ NICIÀR E OU EM ANDAI/IENIO NESIE MUNICIPIO.
FUNDÂMEmO LEG L: AÍt 25, lÍÉ3o Il, d. Ld F.d..d n 8.t€6/9it. !u.! anêr.ç46

,II,TOR|ZAçÃO: S€c. d€ hdu!üia, Com. ê lnt 66tutuÍ!. RÂÍlFlCÂçÁO:

>ó PREFEÍÍURÀ TIUiIICIPAL OE XOGEIRO

RATFTC^çIO E 

^À,UD|CAçIO 
- O|EX|G|S{JDADE r{. Í{OOOríilOZr

No. t6rÍn6 do6 olomontos conabnl€3 dâ íÉrp€cüva E4osiÉo do Motlloa qu€ inoüul o
prGlo € ot€svado o pêÍ€s d. Allallqra Juddc!, rÉlhltnto . h€ngibaiddo d6
Llclr.ç& n. rNooolsrã,2t, qu6.qêüv.:coaffi l ÇAooE EMPRES P ,i^ sERvlÇo
DE CONSULTORIA E Á§SESSORIA EIU ENGENHARIA CML PAR^ OBRAS HÁ NICIAR
E OU EM ANOAMENTO NESTE MUNICIPIOT RAnFICO o coí!.pond€nb prD€dinonto 6
ADJUDICO o 36u ôU.lô .: CEZAF AUGUSTO MRIEAIMO OA SILV - FS 26.000,00.

Allo xlv ;. ô do HunlcÍp

À.ITONIO JOSÉ FERREIM

pGlà L€l no. tOO d€ 10 otl
.2021.

PODER EXECUTIVO

irogÉilo - PS. 23 ds }àho do 202i

s

L976 - EIRO no 3.515 - 23 dá ,unho dê

>(
PREFEÍIURA TUI{ICIPAL DE IOGEIRO

EXTRATO OE COIITRATO

OBJETO: CONÍRAIAçÃO OE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONSULTORh E
ASSESSORIA EM ENGENHARIA CML, PAR^ OBIIAS HA INICIAR E OU EM
ANt»rúEt{TO NESTE MUNICIPIO. FUNDAUEI{IO LEcÂl-r ln.Ídrrüidad. d€ UdLçao nô
litOOO15l202í. DO]AÇ(O: R6oÍ!.É Eúp.h. do lr./iklrio d€ ilosãE: LEI MUNICIPAL
3402t20 O2.O8O SECRETARIA DE INFRÂESTRUTUM 15 152 200€ 2073
MANUTENCÂO ATIVIDADES ADMINISTFIATIVAS DÂ SEINFRA 33,90.39 OO ()O1

oUTRos sERv. DE TERC. PESSoA JURlolc^, vlcÊNcl .ú o íôc do 6r6íEldo
nnalcrtÍo ô ã»1. PARTES CO{TRAfA,{TES: t|rtídn a Munldp€l do ti&$aÍo s: CÍ l\P
@107z.q21 - 23-ú21 - CEZ-tiR AUGUSfO VlRtSStirO DA STLVA - Ra 25.600,00.

F(


