
ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
PRIFEITURÀ MT'NICIPÀ], DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNEMIE DE LICITÀÇÃO

TotrÍADÀ DE PREÇos No OO0O5/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" TP OOOO5/2021

coMrRÀTO N": 00139/2 021-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SÍ CELEBRAM À PREFEITURÀ MUNICIPÀÍ' DE

MOGEIRO E GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA, PÀTÀ

EXECÚÇÂO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMÊNTO NA TORMÃ

ABAIXO:

Peloplesenteinstlumentodecontrato,deumladoP!êfêituraMunicipaldeMogeiro-Av.
presidente Joâo Pêssoâ. 4? - Centno - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nestê ato
rêpresêntada pel-o Prefelto Antonio José Eerrêira, Brâsileiro' Empresêlio' rêsldêntê e

aomicitiado na sitio Pintado de cima, 138 - Area Rural - Mogêiro - PB, CPF n' 840'199'644-91'
catteira dê Idêntidade nô 3360118 SSPPA, doravante simplêsmentê CoNTRÀTANTE, e dÔ outro IadO

GPsGERENCTÀMENToDEPRoJE,]'oSEsERv]CosLTDA-AVPRESIDENTEEPTTACIoPESSoA,T53-EsTADos.
JoAo PEssoÀ . PB, CNPJ n. 12.350.951/0001-70, doravante simple§mente coNTRÀTADo, decidiram as

partes contratantes assinal o ptesentê contrato, o qual sê regêtá pelas cláusufas e condiÇôes

segulntes:

CIÁUSULÀ PRIMEIR.À - DOs RI'NDÀUENTOS:

Este contrâto decorre da .IicitaÇão modal,idade Tomada de PreÇo§ n" a0005/2021, processada nos

termos da Lei fedêra1 n" 8.666; dê 21 de Junho dê 1993; Lei complemênta! n' 123' dê 14 dê

Dezembro de 2AA6, e lêgislaÇão pertinente, consideradas as afteraÇôes posteriorês das referidas
normas .

cÍ.iiusur,À sE«rllDÀ - DO OBJETO:

o presentê contrato têm por obietor coNrRÀTÀÇÂO DE EMPRESA PÀRÀ AMPLIAÇÃO DA ÊSCOLÀ IRÀCÍ

RODRIGUES DE EARIÀS MELO NESTE MUNICIPIO.

o serviÇo devêrá ser executado rigoro§amente de acordo com as condiÇôês êxprêssas neste

instrumênto, proposta apresentada, especificaÇões técnica§ corrêspondentes ' procêsso de

il.ia"çao ^oaaliaãae 
to^uau a. lreços n' OOAo5/202f e instruÇôês do contratante' documentos

easês que ficam fazêndo partes iotêqrtantes do pre§ênte contrato' indêpendênte dê transcriÇão; ê

sob o iegirne de empreitada por preÇo g1oba1'

CIÁUSULÀ TERCEIRÀ - DO IrÀI,oR E PREÇOS:

o valor total destê contrato, a basê do

UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS
preÇo proposto, é de R$ 191.369,65 (CENTo E NovENTÀ E

E SESSENTA B CINCO CENTÀVOS) .

'- rNioaos QuÀNrrDÀDE i P.lrNrr.i(Rro P TorÀ!
CODIGO Dr scR!{rNÀçáo

DE ÀMPI-IAÇÃO DA ESCOLA IBÀC]
MELO NESTE MUNIC]PIO

RODRIGUES DE, UND 1 191 369,6s

Íota].:

191.369, 65
l sERVrÇO

EARIAS

cúÁusuÍ,À QgÀRTÀ - DO REÀJUSÍÀ}{EN!o EM SENIÍDO ESTRTTO:

ó" pi.ço"-.""t.atados são fixos e irrêajustáveis no prazÔ de um ano'

Dentlo do prazo de.,iqencia ào contrato-ê mediante solicitação do contlatado, os preços podelão

sofrer reajustê após o intêrregno de rnn ano, nâ mesma proporÇão da variação verificada no rPCA-

ÍBGE acuilutado, tomando-sê poa-ira"a o mês de aprêsentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente

p".. ã".f.ig"çôes iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade'
Nos leajustes subsêquentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sêrá contado a partir dos

efeitos financeiros do ú1timo rêajuste'
No caso de atraso ou "ã" 

di;i;;; do indice de reajustamênto, o contratante pagará ao contratado

â importância calculada p.iu'uiai^u variaçâo conhecida, liquidando a diferênça corrêspondente

tãologosejadivulgadooi'''ai..tdefinitivo'EicaoContratêdoobrigadoaaplêsentarmemóriade
"li.riá 

,.tár"r.rte aã reajustamento dê plêÇos do valor remanêscente, senprê que estê ocorrer'

Nas afer:iÇôes finais, o irrái"e ,-rtirir"ào para reajustê sêrá, obrigatoriamênte, o definitivo'

Caso o indice estabelecido p-ur" au";,r"tu^á.rto,rer'rh. a ser êxtinto orJ de qualquêr forma nâo possa

mais ser utilizado, será adotado, ú substituição, o quê vier a ser detêrminado pefa 1êgislaÇão

191 . 369, 65

rtês elegêrão novo índice
de termo aditivo.

)

então êm vigor.
f.r.-."J".i" de previsão legal quanto ao indice sutrstitut
oficial, para reajustamento do prêço do valor lêmanêscênte'
o reajustà poderá ser rêalizado pol aposti-Iamento'



cIÁusu,À OUINTÀ - DÀ DOTÀÇÃO:

Às dêspesas correrão por conta da seguinte dotaçáo/ constantê do orÇamento vigentei
Recu.sàs próprlos do Município de úogeiro: LE1 MUNICfPAL 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCAÇÂO,

CULTURÀ, EsP, LÀZER E TURÍSMo 02030.12.361.1006.1008 A},PLIAÇÃO, REEORMÀ E MANUT. UNID. ESCOLÀRES

MuNrcrpArs 4.4.90.51.00.00 111 oBRÀs E TNSTALAÇÔES 4.4.90.51.00.00 113 oBFÀs E rNsTAlÁÇÕEs

02.oBO sEC. DE INDUST. CoMERcIo E INERÀ ESTRUTURÂ 4.4.90.51.00.00 OO1 OBRÀS E INSTAIÀÇÕES

cúusúÀ sÉTntÀ - Dos PRÀzos E DÀ vlcÊNcrÀ:
os prazos máxinôs de inlcio de êtapas de exêcução e dê conclusão do objêto Ôrâ

admitem prorrogação nas condiÇões e hipóteses plevistas no Ar! 57, § 1', da Lei
abaixo indicados ê serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Inlcio: 3 (três) dias;
b - Concl-usão: 4 (quatro) neses.
À vigência do presênte contrato será determinadar até 22/02/2022, considerada
assinatura; podêndo ser prolrogada nos termos do Ãrt' 57, da Lei 8'666/93'

crÁgsul.À orlÀr,'À - DÀs oBRrGÀçôEs Do coNrRÀrÀNrE:
a-EfetualoPagamentore].ativoaêxecuçãodosêrviÇoefêtivamenterealizado,deacordocomas
respectivas cIáusulas do presente contrato;
b-ProporcionalaocontratadotodososmeiosnecêSsáIiospalaafiêlexecuÇáodoserviÇo
contratâdo;
c - Notificar o Colltratado sobre qualquer irregufaridade encontrada quanto à qualidãde do

"arriço, 
exêrcendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não êxime o Contratado de suas

responsabl f i dadê s contratuâis e legais;
d - Designar lepr:êsentantes com atribuições de Gestor ê Fiscal deste contrato' nÔs têrmos da

norma vióente, especialmente para acompanhar ê fiscalizar a sua execuçáo' respect ivamente 
'

permitid; a contraiaçáo de terceiros paia assistência ê subsídio dê informaÇóes pertinentês a

êssas atribuições.

cúustIlÀ sExrÀ - Do PÀcÀl'rENTo:
o pagamênto será efetuado mediante processo regufar
adotados pelo Contratante, da seguinte manei-râl Pala
do período de adimplemento.

acordo celebrado entre os coÔtlatantes'

PRII,íE IRÀ . DO RECEBI}IENTO :

e êm obselvância
ôcorrer no pra zo

às normas e procêdimentos
dê trinta dias, cootâdos

contratado, quê
8.666l93, estãô

impedimento dê

da dâta dê sua

eitos legais, suieitará o

vlstas nos Arts. 86 ê 8l da
a cinco Por cento) aplicada

na exêcução do obieto ora
o pela inexecução total ou

cúgsutÀ NoNÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do colÍ!&ÀrÀDo:
a - Executar dêvidamente o sêrviço descrito na Ctáusula correspondentê do presênte contxato,

dentrodosmelhoresparâmetrosdequalidadêestabelecidosparaoramodeatividaderêlacionada
ao objeto contratual. com observância aos prazos estipulados;
b-Responsabilizar-seportodososônuseobrigaÇôesconcêlnentêsàlêgistâÇãofiscal'civil'
tributária e trabalhista, bem como pol todas as despesas e compromissos assumidos' a quafquer

titulo, perante seus fornecêdores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;
.-_ ,."aá. preposto capacitado e idôneo, acelto pê1o contratantê, quando dâ execuÇãô do contrato,
quê o representê integralmente em todos os sêus atosi
d - pêrmltir e facil-itar a fiscalizaÇáo do contrâtantê dêvendo prestar os infolmes ê

escla rêc imêntos sol ic i tados;
e-seráresponsávelpelosdanoscausado§diletamenteaocontratanteouaterceiros.decorrentes
desuacufpaoudofonaexecuçãodocontrâto,nâoexcluindooureduzindoessalesponsabilidade
a fiscalização ou o acompaDhâmento pelo órgão interêssado;
f - Não ceder:, transferir ou subconiratar, no todo ou em parte, o objeto de§tê instrumento, ser0

o conhêcimênto ê a devida autorizaÇão exprêssa do Contratantê;
g - Manter, durante a vigência do contrato' em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas'

todas as condiÇões a. nuriiilliao e qualificação exigidas no respectivo processo licitâtório'
if.us.r.rt.rrdo a; contratante os documentos nêcessários, sêmpre que solicitado'

cúusl,I,À DÉcDrÀ - DÀ ÀTEEBAÇÃo E REscrsÁo:
Este contrato poderá ser uii"ruao com a dêvida justificativa, unilatelalmentê pêlo contratantê

ou por acordo entrê as p"*", ''o" 
casos previstos no Art' 65 e será rescindj'do' dê pfeno

àiráiao, conforme o dispo§to nos Àrts' ':,':', '78 e ?9' todos da Lêi 8'666/93'
OContratadoficaobrigadoaaceitar,nasmesmascondiçõescontratuais'osâcléscimosou
supressõês que se fizelêm nos serviÇos, até o respectivo limite fixado no Art' 65' § l' da Lei

8.666/93. Nênhr.m acrésclmo À, ",ptt"iao 
poderá excêder o limite estabelêcido' salvo as supressões

rêsultantes de

crÁusuLÀ DÉcrMÀ
Executado o Pres
os Procedimentos e Prazos P
caso. às disposiçôes dos Art

ênte contrato e observadas as condiÇões de adi
ara recêber o seu objêto pelo

t das obrigaÇões Pactuadas,
e obedêcerão, conforme o

s. l3 a 16, da Lêi 8. 666193.

CIÁUSUI.A DÉCÍMÀ SEGUNDÀ DÀS PENÀUDÀDE§:

A recusa injusta em dêi
contratado, garântida a P
LeL I.666/93. a adveltênciai b
sobrê o valor do contrato Por di
contratado; c multa de l0* (dez

xar de cumprir as obrigaçôes assl.midâs
révia defêsa, às seguintes penalidades pre

multa de mora de O,5B (zero v1lguI
a de atraso na êntrega, no j'nlcio ou

parcial do côntrato; d
Dor cênto) sobrê o valo! contrâtad
ào remporária de ParticiPar em I

ntrat

r

s us pê!1s icitaÇão e

il

Y\



contratar com a Administração, por prazo dê até 02 (dois) anos; e - declaraÇão dê inidoneidade
para Iicitar ou contrâtar com a ÃdninistraÇâo Pública enquanto pêrdurarem os motivos
determinantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitação perantê a própria autolidade
que âplicou a penalidadei f - simul taneãmênte, qualquêr das pênafidades cabiveis fundamêntâdas

^a 
Ler" 8.666/93.

Se o valor da multa ou indênizaÇào devida não for rêcolhido no ptazo dê 15 dias após a comunicaÇâo
ao contratado, sêrá automêtlcamênte descontado da primeira parcela do pagamênto a que o
contratado viêr a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1t (um pol: cento) ao mês, ou,
quando for o caso/ cobrado judicialmentê.

ctÁusu,À DÉcrr,íÀ ÍERcErRÀ - DÀ coMPENsÀÇÃo FrNÀ!ÍcErBÀl
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrmos destê instrumento, ê desde quê o Contratado
não tênha concorrido de algrma forma para o atraso, será admiti.da a compensaÇão financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data colrêspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razâo do atlaso no pagamênto se!áo calculadÔs cÔm

utj-lizaÇão da sêguinte f ór:muf a: EM = N , vP x I, onde: EM: encargos motatórios; N = númelo de

dias êntre a data prevista para o pagamento ê a do efêtivo pagamento; vP = valor da parcêIa a

serpaga;eI=índicêdecompênsaÇãofinanceira,assinapurâdo:1=(Tx+100)+365,sendoTX
: percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, Da sua falta, r.rm novo indlcê
ad;tado pê1o Governo Eede!a1 quê o substitua. Nê hipótese do referido ind-icê estabefêcido para
a compênsaÇão financeira venha a sêr extinto ou de qualquêr forma nâo possa mais se! utilizado,
será àdotado, en substituiÇão, o que viêr a sêr determlnado pela lêgislação entáo êm vigor.

CIJíUSUTÀ DÉCD.'À QUÀRÍÀ - DO FORO:

Para dirimir as questões dêcorlêntes destê contiato, as partes êlegem o Eoro dâ CÔmarca dê

Itabaiana.

E, por estarem de Pleno
assinado pelas Partes e

acordo, foi lavrado
por duas testemunhas.

op re (duas) vias, o qual vai

e outubro de 2021.
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