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a)ESTÀDO DÀ PÀR,ÀÍBÀ
PREEEITOB,À MUNICIPÀ! DE MOGEIRO

COMTSSÀO PER}G,NENTE DE LICITÀÇÂO

DTSPENSÀ No DV00017,/2021
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N" DV OOO17,/2021

CONTRÀTO Nô: 00115/2 021-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRAM À PREEEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E TÀYNARÀ CAROLINA DÀ SILVA, PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO
CONEOR}.ÍE DlSCRIMINÀDO NESTE INS?RUMENTÔ NA FOR}44 ABAIXO:

Pelo presente instnmento de contrato, de um lado prefeitura Municipal de Mogêiro - Av.
Presidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-6t, neste ato
representada pelo Prefeito Àntonio .losé fêrreira, Brasileiro, Casado, Emptesario, residente e
domj.cillado na Sitio Pj.ntado de Cinê. 138 - Area Ruraf - Mogeiro - pB, CpE nô 840.199,644-91,
Cartêirâ dê Identidade n" 3360118 SSPPÀ, doravante simplêsmentê CONTRATANTE, e do outro lado
TAYNÃRÀ CAROLTNÀ DA SrLVA - ÀV JOSÉ SÍLVETRÀ, 15 - CENTRO - MOGÉÍRO - pB, CpF n" 71,0.'720.284-
17, doravante simpfesmentê CONTRÀTADO, decidiram as pârtes contratantes âssj.nar o prêsênte
contrato, o qual se regerá pelas cláusufas e condj-ções sêguintês:

CUiUsuI,À PRIMEIR,A - Dos FIIIDÀME}{ToS
Esre con!rê!.o dêcor.re da Dispensa
Fêderal- no 8.666, de 21 de .lunho de
fêgislaÇão pertinente, cons ide radas

Caso o lndice estabêlecido para reajustamento vênha a
mais ser utilizâdo, sêrá âdotado, em substituiÇão, o
êntáo êm vigor,

de Li,cltação nó DV000L? /2021, processadâ nos termos da Lei
1993; Lei Complementar n' 123, dê 14 de Dezembro de 2006; e
as altelaÇões postêrlorês das referidas normas.

CIÀUSI'LÀ SEGI'IIDÀ - DO OBJETO:
o prêsente contrato tem por objeto: LocÀÇÃO DE rMÓvEL PARA o EUNCToNAMEN?O DE sERVIÇos DÀ
SECRETÀR]A DE INFRÀESTRUTURÀ DESTE MUNICIPIO.

O serviÇo deverá sêr êxecutado rigorosâmênte de acordo com as condiÇões êxprêssâs nestê
instrunênto, proposta apresêntada, especificaÇóes técnicas corre spondente s , processo de Dispensa
de LicitaÇáo Ít" DV010f'l /2A27 e instruçõês do Contratante, documentos esses que ficam fazêndo
partes intêgrêntes do presentê contratô, independente de transcriÇâo.

C!I(USuI,À TERCEIR,A - DO \TÀIOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS
REAIS ) .

CODIGO DI SCRI},1INÀÇã,O UNIDÀDE
MÊS

OUÀNTIDÀDE P, UNITÀRIO P AOTÀI,
1.800,00LOCAÇÀO DE IMOVEL SEDIÀDA NA RUÀ .'OSÉ SI]-VEIRÀ,

CENTRO _ MOGEIRO/PB PÀRÀ EUNCIONAUENTO DA SECRETAR]À
DA INFRÂ ESTRUTURÀ.

6 1.300,00

sêr extinto ou dê qua quer forma nâo possa
que viêr a sêr detefin

( I\J
Total: 7,800,00

cúusu,À QuÀRTÀ . Do REÀ.,ÚSTÂT,ENTo ET, SENTIDo ESTRITo:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dent!o do prazo de vigência do contrato e mêdj-antê solicitação do Contratado, os prêÇos podêrão
sofrer reajustê após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇão veri"ficâda no IPCA-
IBGE acumulâdo, tomando-se por basê o mês de apresentaÇão da assinatula do contrato,
êxclusivamênte para as obriqaÇóes iniciadas e concluidas após a ocorrênciâ da anualidàde.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de trrn ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do úftimo reaiuste.
No câso dê at!âso ou não divulgaçáo da índice de rêajustamênlo, o Contrâtantê pagará ao Contratado
a importância calculada pêla última variação conhecida, lj.quidando a difer:enÇa correspondente
tâo Logo seja divulgado o indice dêfinitivo. Eica o Contratado obriqado a apresentar rnemória de
ÇáfcuIo rêfêrente ao reajustamento de preÇos do valor !êmanêscêntê, semp!ê quê êstê ocorre!.
Nas afêrições finais, o indice utilizado para rêajuste será, obrigatoriamentê, o definitivo.

nâdo pela ]êgis laÇáo

Na ausência dê prêvisâo lega1 quanto ao índicê substitutô. as partês
oflcial. para reajustâmênto do pleÇo do valor remânescentê, por mêio de

elegerão novo indi ce
aditivo.

O reajuste poderaá sêr rêalizado por apostilamento.

CIÁI'SUI.À QU:IIIÀ - DÀ DOÍÀÇÃO:
Às despesas correrão po! conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇ
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r\



Recursos Próp.ios do Municipio de Mogeiro:
E INERA ESTRUTURÀ 02080.T5.452.20A9,2A13
3.3.90.36.00.00 001 0úTR0s SERV. DE TERC.

LEÍ MUNICIPÀL 340/2020 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO
MÀNUTENÇÂO ATIVIDADES ÀDMlNlSTRÀTIV

PESSOÃ F1S ICA
SE IN TRÀ

CLÀUSU!À SEXTÀ - DO PÀGàI'íENTO:
O pagamento será êfetuado mediantê ptocesso regular ê em observância às no
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: para ocorrer no prazo de t
do período de adimplemento.

cLiiusuLÀ gÉTrrdÀ - Dos pRÀzos E DÀ vrcÊNctÀ:
Os prazos máximos de início de etapas dê execução e dê conclusáo do objeto
admitem proxrogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas no Art. 57, S 1., da
abaixo indlcados e se!ão considêtados da assinatura do Contrato:
â - InÍcio: lmediato;
b - Conclusáo: 6 (seis) mêses.
À vigência do presente contrato será determinada: até o final do exerclÇio
considerada da data de sua assinatura; podendo ser prolrogada nos terrnos
8.666/93.
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financeilo de 2021,
do Art. 57, da Lei

clÁusuI.À orrÀrrÀ - DÀs oBnrcÀçôEs Do co!.rRÀrÀlú?E:
a - Efetuar o paganento rê.Lativo a execuÇão do serviço efetivamente lealizado, de acoldo com as
respectivas cfáusulas do pÍêsênte contrato;
b - Proporci-onar ao Contratado todos os rneios necessários para a fiel execução do serviÇo
contratado;
c - Notificar o Cootratado sobrê qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidadê do
sêrviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidadês cont ra Lua is e legais;
d - Designar reprêsentantês com atlibuiÇóes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos têrmos da
norma vigente, êspecialmênte para acompanhar e fiscalizar a sua execuçáo. reapectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertlnentes a
essa§ atribuiÇões.

cLi{usuÀ §oNA - DÀs oB8lGÀÇõES DO CONTRÀTÀDO I

a - Executar dêvidamentê o sêrviÇo descrito nâ C1áusu1a colrespondente do prêsente contrato,
dêntro dos mêlhorês parâmêtros de qualidade estabelecidos pala o ramo dê alividade relacionada
ao objeto contratual, com observânciâ aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por. todos os ônus e obrigaÇõês concêrnêntes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária ê trâbâlhistâ, bêm cono por todas as despesas ê compromissos assumidos, â quâIquêr
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da êxêcuçâo do objeto contratado;
c - Manter preposto capacj-tado e idôneo, aceito pelo Contratantê, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmente en todos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar â fiscalizâÇâo do Contrâtânte dêvendo prestar os infomês e
êsc.Iarecimentos solicitêdos;
ê - Sêrá responsável pê1os danos causados diretamente ao Contratante ou a têrceilos, decorrêntes
de sua culpa ou dolo aa execuÇão do contrato, não excluj.ndo ou reduzindo essa responsabilidade
a fj-scalização ou o acompanhamento pefo órgáo interessadoi
f - Náo ceder. transferir ou subcoôtrata!, no todo ou em palte. o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizaÇão êxprêssa do contratantêi
q - Mantêr, durante a vigência do contr:ato, en corÂpatibllidade com as obrigaÇÕes assumidas/
todas aa condiÇões de regularidade e qualificação êxigidês no respêctivo procêsso de contlataçáo
direta, apresentando ao Contratante os docr.mentos necessários, sernpr:e que solicitado.

cuiusul.À DÉc A - DÀ ÀI.rERÀÇÁo E REscrsÃo:
Estê contrato podêrá ser alterado com a devida justificativa, unilateralnênte pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rêscindido, de plêno
direito, conforme o dlsposto nos Arts, '7'7t '78 e 79, todos da Lei 8.666/93,
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
suplessões que sê fi.zerêm nos selviÇos, até o respectivo Iimite fixado no Art. 65, S 1'da Lei
8-666/93- Nênhum acréscimo ou suplessáo poderá êxceder o lj.mite estabelecj.do, salvo as supressôês
rêsultantes de acordo celêbrâdo entre os contratantes.

Executado o presênte contrato e observadâs as condiÇõês de adimpl
cU{UsULÀ DÉeIT'íÀ PRI!.EIRÀ - DO RECEBIMENTO:

sôbre o valor
contratado; c
parclal do contrato; d - suspenaão temporárj.a de participâr
contlatar com a AdministraÇáo, pôr prêzo de até 02 (dois) anosi

emento

do contrato por dia de atrâso oa êntrega, no iníclo ou na execuç
- muftâ dê 108 (dez por cento) sobre o vafor contratado pêIê in

das obrigaÇôes pactuâdas,
os prgcedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerãor conforme o
caso, às disposiÇões dos Arts. '73 a'76, da Lêi 8,666/93.

CIÁUSUÃ DÉCIT'íÀ SEGT'NDÀ - DÀS PENÀITDÀDES:
A rêcusa injusta êm dêixar dê cumprir as obrigâçõês assumidas e preceitos legâis, sujêitará o
Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às seguintes pênalidadês previstas nos Àrts. 86 e 87 da
Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,58 (zêro virqula ci-nco po! cento) aplicada
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para licitar ou contratar com a Admj-nistraÇão Pública enquanto pe
determinantês da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇão pêr
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que aplicou a penalidade; f - s imultaneamentê, qualquer das pênalidadês cabÍveis fundamentadas
na Lei B. 666/93.
Sê o valor da multa ou indenizaÇão devida náo for rêcolhido no prêzo de 15 dias após â comunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da primei!a parcefa do paganeoto a que o
Contratado vier a fazêr jus, acrêscido de juros molatólj.os de 1t (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

crÁusul.À DÉcD'rA ÍERGTBÀ - DÀ co!.rpENsÀÇÃo trÍNANcErnÀ:
Nos casos dê eveotuai-s atr:asos de pagamento nos termos deste instruhento, e desde quê o Contratado
não tenha concor:rldo dê alguma forma para o atxaso, será admitida a compensaÇão financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao efetivo pagamênto
da parcela. Os encalgos moratôrios devidos en razão do atraso no pagamento seráo calculêdos com
utilizâção da sequinte fólroula: EM = N x VP x Í, onde: EM = encargos moratórios; N: número de
dias entre a data prevista pala o pagamento e a do efet.ivo pagamento; VP = valor da parcela a

ser paga; ê I = indj-ce de compensaÇão financêj.ra, assim apurado: I = (TX;100) + 365, sêndo TX
: percêntua1 do fPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, na sua fa1ta, um novo índice
adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido índj.ce estêbelecido para
a compensaÇâo financêira venha a ser extinto ou de qualquer folma não possa mais ser utili-zado,
será adotado. em substituj-çáo, o que vier a ser deterninado pêla legislação entáo en vigor.

cúÁusu,À DÉcrre QuÀRTÀ - Do FoRo I
para dirimir as quêstôês decorrentes deste contrato, as paltes elegem o Poro da Comalca dê
ltabaiana.

E, por êstaren de pleno acordo, foi lavlado o
assinado petas partes e por dua§ testemunhas.
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p!êsente contrato em 02{duas) vias,

PB, 05 dê Julho de 2021.

PELO CONTRÀTÀDO
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BOLETIM OFICIAL
MUNICIPIO DE MOGEIRO

ANO XLV . ão Oflcial do Município, Crlado pela Lêi no. lOO de LOIOI/1976 - MOGEIRO no 3.522 - 05 dê Julho de
2021.

PODER EXECUTIVO
)<

PREFEÍIURA I'UNICIPA! DE MOGEIRO

EXIRâTO OE DISPENSA DE LICTTAçÃO

PROCESSO: Éxposição ds Morivos n'OVOOO1T/2021. OBJETO: LOCAÇÁO DE IMÔVEL
PARA O FUNCIONÂMENTO OE SERVIÇOS OA SECRETARIA DE INFRÂESTRUTURA
OESTE MUNICIPIO- FUNOAMENTO LEGqL:4n.24, indso ll, dâ Lr, Fôdol8l n'8-664$ 6
sues alt@ç6€s oosle.lorês. AUÍORIZÂCÁO: S€c. do lnduslria. Com. a lnftâeslrutuÉ.

v RATIFICÀÇÀO. PlÊísiro êm 0507/2021 
R

já
PREFEÍTURA IIUNICIPAL DE MOGEIRO

RAT|FTCÁçÃO E ÀDJUOTCAçÀO - DTSPENSÂ No DVOO017/202í

Nc lems dos ôlomnlos const nt$ dâ É8p€c1jv. Eeosição d6 Motircs qoe inslrui o
procasso e obsetuâdo o p6r€.a. da A§sêss,i3 ürídica, reíerenlê a Ois9on§a de Ucjtaçáo
no ovooolT/2021, quê obieüvã: LocAcÁo DE lMÓvEL PARA O FUNCTONAMENTO OE
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA oESÍE MUNICTPIOI RÁTlF CO o
coBespo.dente prccôdim€nto e AOJUO CO o sêu objêlo a: TAYNARÁ CAROL1NA 0A
slLvA - R$ 7.800,00.

Mogeíô ' P8,05 d€ Julho de 2021

ANIONIO JO§Ê FERREIRA K

Y PREFEÍTURÂ MUNICIPÀL DE MOGÉIRO

EXTRÂTO OE CONTRATO

OBJETOI LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARÁ O FUNCIONAMENÍO DE SERVIçOS DA
SÉCRÉTAR A DE INFRÀESÍRUTURA OESTE MUN]CIPIO, FUNDAMENTO LEGAL:
Oispsnsa dê Lidl,açào nc DV0OO17/2021. OOraÇÁO:Re€lBs ftópdos do Municlpio dê
Moserro: -Er MU\IC PAL UU2O?O A2AAO SEC OE INOUSÍ COMFRCTO E |NFRÂ
ESTRUTURÀ O?O8O 15 452 2009,2073 MÁNUTENCÀO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
OA SEINFRA 3.3.90.36.00,00 OOl OUÍROS SERV, OE ÍERC, PÊ§§OA FIS]CA.
vlcÊNclÁ: alê o Ínal do exercÍcio finâncáiro de 2021. PARÍES CONTRAÍaNÍESj
PreÍoitu.ts Munidprl de Mogeirc e: CT Nô 00115/2021 - 05.07.21 - TAYNARÁ CAROLINA
DA S|LVA - R§ 7.800.00
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