
CoNTRÀTo Not OOL42 / 2O2l-cPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS L?DÀ, PARÀ
EXECUÇÂO DE SERVIÇO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA EORMÀ
ABA1XO:

Pelo prêsente instrumento de contrato, de um lado Prêfêitura Municipal- de Mogêiro - Av.
Presidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nestê ato
lepresentada pelo Prefeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Empresario. residente e
dornj.ciliado na Sitio Pj.ntado dê Cima, 138 - A!êâ Rural - Mogeiro - PB, CPE no 840.199.644-91,
Carteira de Idêntidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplêsmênte CONTRÀ?ANTE, e do outro lado
GPS GERENCIÀMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDÀ - AV PRESTDENTE EPITACIO PESSOÀ, 753 - ESTÀDOS _
JOAO PESSOA - PB, CNPJ no 12.350.951,/0001-70, doravante simplêsmente CONTRATADO, dêcidiram as
partes contratantes assina! o presêntê contrato, o qual sê regerá pelas ctáusulas e condiÇÕês

CÍ,ÁUSiII,À PRÍMEÍRÀ - DOS E1'NDÀ}'ENTOS:
Este contrato dêcorre da ]icitâÇâo modafidade Tomada de PreÇos no 00003/2A21, processada nos
termos da Lei Eederal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nô 123. de 14 de
Dezembro de 2006; e legislaÇáo peitinêntê, consi-deradas as aItêraÇões posterioles das rêferidas
normâs.

CIÁUS(,!À SEq'!TDÀ - DO OB.]ETO:
o presente contrato tem por objêto: coNrRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PÀRÀ PAVIMENTAÇÂ,O EM PARÀLELEPÍPEDO
NÀ RUÀ OSVALDO DÀ SILVA NO BÀIRRO LUÍZ GONÇALVES DAS SILVÀ DESTE MUNICIPIO.

O serviço deverá sêr êxêcutado rigorosamente de acordo com as condj.Ções expressas neste
instrumento, proposta apresentâda, êspêcificaÇôês técnicas corrêspondentes, processo de
LicitaÇâo modal-idadê Tomada de Preços n" 0A003/2021 e instiuÇões do Contratantê, docunentos
essês quê ficam fazêndo partes intêqrantes do presente contrato, independente de transcriÇáo; e
sob o regime dê emprêitada intêgraf.

cúusl,IÀ rERcErRÀ - Do \rÀroR E PREÇos:
o valor totaf deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 242.595,07 (DUZENToS E QUÀRENTA
E DOIS MTL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REÀIS E SETE CENTÀVOS) .

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEIEURÀ MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

TOMÀDÀ DE PREÇOS No OOOO3/202L
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' TP OOOO3/2021

cóDIGo DIscRIMImÇÁo
1 SEPVIÇO DE PAVIMENTAÇÁO f, PARALELEPIPEDO NA RUÀ

OSVALDO DA SILVÀ NO BAIRRO LUIZ GONÇÀLVES DAS SILVÀ
.DESTE MUNICIPIO

C!i{USUI,À QUÀRTà - DO REÀ]USIÀT,.ÍE}ÍIO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê uÍn êno.
Dentro do prazo de vigência do contrato e med.iaDte solicitação do Contratâdo, os preÇos poderão
sôfrer rêajuste após o interregnô de u]n àno, na mesma proporÇão da variaÇão verificada no IPCA-
IBGE acumulado. tômando-§e por base o mês de apresentaÇáô da rêspectiva proposta, excfusivamente
para as obrigaçõês in.iciadas e concluídas apôs a ocorrência da anuâlidade'
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o lnterregno minimo de r.rm ano será contado a pârtir dos
efeitos financeiros do ú1timo reaiustê.
No caso de atraso ou não dj.vulgaÇáo do indice dê reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pêIa ú1tima vârlaÇâo conhêcida, liquidando â diferença correspondente
tâo loqo sêja divulgado o lndice definitivo, Fica o Contratado obrigêdo a apresêntar memória de
cá1cu1o refereôte ao reajustamento dê preços do valor rêmanêscente, sempre que estê ôcorrêr.
Nas aferiÇões finais, o indice utilizado para reajustê sêrá, obrigatoriamente, o dêfinitivo'
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O reajuste poderá ser realizado por apostilàmênto.

cIÁUsuLÀ QI,INTÀ - DÀ DoTÀçÃo:
Às dêspeaas correrâo por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigêntê:
Recursos Pióprios do Municipi-o de Mogeiro: No srApE/srrcF 7012475-99 No srcoNv 903599 o
73?8.7131.00015t65'7/2A21.01.03.01 r,Er MUNTCTpAL 340/2020 O2.OBO sEC. DE TNDUST. COMERCTO E
ESTRUTURÀ 02080.15.451.1027.1108 rMpLÀNT. E RECUP. DE CÀLÇ. MEIO FrO E LINHÀ D
4.4.90.51.00.00 001 oBBÀS E TNSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 510 oBRÀS E INSTÀr,AÇÕES

INFRA
AGUA

cliiusur.À sExrÀ - Do PÀGÀMENTo:
o paqamento será efetuado aediante procêsso regular e êm observância às normas e ptocedimentos
adotados pelo Contratante, da seguintê maneira: Para ocorrêr no prazo dê tiinta dias, contados
do pêr1odo de adimplemento.

cLáusuÀ sÉTÍuÀ - Dos pRÀzos E DÀ wcÊNcrÀ:
Os plazos máximos de início de etapas de execuçâo ê de conclusão do objêto ora
admitern plorrogaÇão nas condj-çôes e hipóteses previstas no Ar:t. 5?, s 1o, da Lei
abaixo indicados e serão conslderados da emissâo da Ordem de SêrviÇo:
a - Iniclo: Imediato;
b - Conclusão: 3 (três) mêsês.
A vigência do presente contlato ser.á determj"nadar aLé 08/02/2022, considerada
assinatura; podendo ser prorr:ogada nos têrmos do Àrt. 57, da Lei 8.666/93.

contratado, quê
B. 666l 93, êstáo

da data de sua

clÁust r,À olrÀvÀ - DÀs oBRIGÀçõES Do corÍrRÀTÀl[lE:
a - Efetuar o pagamento relati-vo a exêcuÇão do serviÇo efetivamêntê reali.zado, de acordo com as
respêctivas c1áusulas do prêsentê contratô;
b - Proporcionar âo Contratado todos os meios necessários para a fiel execuçáo do sêrvi-Ço
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irregularidade encontrêda quanto à qualidadê do
serviço, exercendo a mais ampla e complêta fiscâlizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
rêsponsabi lidadês contratuais e leqais;
d - Designâr representantes corn atribuiÇões de Gestor ê Fisca] dêste cont.ato, nos têrmos da
norma vigente, êspêcialmente para acompanhêr e fiscalizar a sua êxecuÇão, respectivamente,
pernitida a contrataÇão de têrcêilos para assistência e subsídio de informaçôês pertinêntes a
essas atribuiÇões.

cúusrrl.À NoNÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNrRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o serviÇo descraito na C]áusula correspondentê do presênte contrato,
dentro dos meLhores parâmetros de qualidade estabêIêcidos para o râmo dê atj-vidade relacionadâ
ao objêto contratual, con obsêlvância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçõês concernêntes à legis1âÇão fiscal, civi1,
tributária ê tiabêlhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titul-o, pêrante sêus fornêcedorês ou têrcêiros em razão da êxecução do objeto contratâdo;
c - Mante! preposto capacitado e idôneo, acêito pelo Contratante, quândo da execução do contrato,
quê o reprêsênte integrêlmentê êm todos os sêus atos;
d - Permitir e facifitar a fiscalizaÇáo do Contrâtante devendo prestar: os informes e
escf ârecimentos sollcitados ;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contlatante ou a tercei-ros, decorrentes
de sua cufpa ou do.Io na execuÇâo do contrato, nâo êxcluindo ou rêduzindo essa responsabilidade
a fiscâ1izaÇão ou o acompanhamento pelo órgáo i.nteressado;
f - Não cedêr, transferlr ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e â devida autorização êxprêssa do Contratantê;
g - Mantêr, duraote a vigência do contrato, em compâtibi.lidadê com as obrigaÇôes assumidas,
todas as condiçôes de habilitaçáo e qualificaçáo exigidas no rêspêctivo procêsso licitatório,
apresentando ao Contxatante os documentos necessários, sempre que solicitado.

crÁusuÍ.À DÉcrr'íÀ - DÀ ÀrEERÀÇÃo E REscrsÃo:
Estê contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilatêralmêntê pê1o Contratante
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ClJiUSuIÀ DÉCII,,â PRITAIRÀ - DO RECEBI!'íEI{TO:
Executado o presente contratô ê obsêrvâdas as condiÇÔes
os procedimêntos ê prazos para lecebêr o seu objeto pe
caso, às disposiÇôês dos Àrts. '?3 a'76, da Lei 8.666,/93.

ementô das obrigâÇões pactuadas,
tratante obedecerão, conformê o

CU{USULÀ DÉC À SEEUNDÀ - DÀS PENÀIIDÀDES:
A recusa injusta êm deixâr dê cumprir as obrigaçóês assumidas e pleceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes pênalidades prevj-stas nos Àrts. 86 e 87 dê
Lêi 8.666,/93: a - advertênciâ; b - multa de mora de 0,59 (zer:o vlrgula cinco por cento) aplicada
sôbrê o valor do contrato por dia dê atraso na êntrega, no inicio ou na exêcução do objeto ola
contratadoi c - multa de 108 (dêz po! cento) sobre o vâlor contratado pela inexêcução totaÀ ou
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parcial do contrato; d - suspensão têmporárla dê participar em Ij.citaÇáo ê impêdimênto dê
contratar com a AdministraÇáo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão de inidoneidade
para licitar ou contrêtêr com a Àdministração PúbIica enquanto perdularêm os motivos
dêterminantes da puniÇão ou até que seja promovidâ sua reabilitaÇão peiante a pr:ópria autoridadê
que aplicou a pênalidadê; f - s imultanêamente, qua.lquer das pênalidades cabiveis fundamentadas
na Lêi B-666l93.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devj-da não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇáo
ao Contratado, será automaticamente descontado da primêira parcela do pagamento a que o
Contratado wier â fazêr jus, acrêscj-do de juros moratórios de 1t (um por centô) ao mês, ou,
quando for o câso, cobrado judicialnente.

crÁusul,À DÉcn{À TERcsrRÀ - DÀ coMPENsÀÇÃo FrNÀNcErRÀ:
Nôs casos dê êventuais atrasos de pâgâmento nos têrmos dêste instrr.mento, e desde que o Contiatado
nâo tenha conco!rldo de afgrma forma para o atraso, será admitida a compensaçâo financeira,
devida desdê a dâta limite fixada para o pagamênto até â data corlespondente ao efetivo pagamento
rJa parcela ôs êncãr.g.is môrâl:óriôs devidos em razãô do atreso no pâgêmento sêrãô câ1cu1edos com
utj-lizaÇãodaseguintêfórmula:EM=NxVPtI,oode:EM=encargosmôratórios;N=númêlode
dias êntrê a data prevista para o paganento ê a do êfêtivo pagameoto; vP = valor da parcela a
ser paga; e I = índice dê compênsação financeira, assirn apurado: I = (Tx + 100) :365, sendo TX
: pêrcêntual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Fêdêra] quê o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a compensaÇâo financêira venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa mais ser utilizado,
será adotado, êm substituiçáo, o que vier a ser determioado pela legislâÇão entâo em vigor.

cl.iiúsul.À DÉcrr,íÀ QUARTÀ - Do FoRO:
Para dirimir as questões dêcorrentes deste
Itabaiana,

E, por estârêm dê pfeno acordo, foi favrado o
assinado pelas partes e por duas têstêmunhas,
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