
ESTÀDO DÀ
PREEEITURA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÂo PERMÀNENIE DE LIcITÀÇÀo

coNERÀIo No: 00143/2 021-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E PLANENG ENGENHARIÀ LTDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA EOR}4À ÀBAIXO:

Pelo prêsentê instrunento de contrato, de um lado prefeltura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB, CNpJ n. 08.866.501/0001-67, neste ato
rêprêsentada pelo Prefeito Antonio José Eêr!eira, Brasileiro, Emprêsario, residente ê
domici.Ilado nâ Sitio P.intado de Cima, 138 - Ãrea Rural - Mogêiro - pB, Cp[. no 840.199.644-91,
Carteira dê fdêntidade n" 3360118 SSPPÀr doiavante simplesmênte CONTRÀTÀNTE, e do outro fâdo
PI,ANENG ENGENI]ARÍA LTDA . R JORNÀLISTA LAURENIO FIRMEZÀ, 82 - CBNTRO - SAO JOÀO DO RlO DO PEIXE
- PB, CNPJ nô 27 .'700,986/ 0001-69, doravante simplesmentê CONTRÀTADO, decidiram as partes
contratantes assj-nar o presente contrato, o qual sê iêgêrá pelas c1áusufas ê condiÇões seguintes:

ctÁusur.À PRruEtB,a - Dos FrnDÀr.rElÍTos :

Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada de Prêços no AAA04/2021, plocêssada nos
termos da Lei Federal n' 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complementar n' 123, de 14 de
Dezenbr:o de 2006; e legislação pertinentê, consideradas as alteiaÇÕes posteriores das rêfêrida§
normas .

crÁusul.À sEGlmDÀ - Do oBJETo:
o presentê contrato tem por objêto: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA PARÀ coNSTRUÇÃo DA pRÂÇA 12 DB
DEZEMBRO NESTE MUN]CI PTO.

O serviÇo deve!á ser executado rigorosamente de acordo com as condiçôês êxprêssâs neste
instrrmento, proposta apresêntada, especificaÇÕês técnicas corrêspondeDtes, processô de
licitaçâo modalidade Tomada de PreÇos no O0AA4/2021, e instruçõês do Contratântê, documentos
esses que ficôm fazendo partes integrantes do presente contrato. independente de transcriÇão; e
sob o regrime de empreitada poi prêÇo global.

TOI',ÀDÀ DE PREÇOS No OOOO4/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÔ TP OOOO4/2021

CIÁUSULÀ TERCEIRÀ - DO VÀJ,OR E PREÇOS:
o valor total dêste contrato, a base do preÇo proposto,
E SEIS MIÍ, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO) .

cóDIGo DIscRIMINÀçÂo
I SEBVIçO DE CONSTBUçÀO DA PRÀÇA 12

MUNICI P IO

é de RS 246.817,01 (DUZENTOS E QUÀRENTA

UI{ItÀRIOUNIDÀDE

DE DEZEMBRO NESTE UND

CÍÁUSU!À QUÀRIÀ . DO REA,'USÍÀ}'ENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preÇos contrâtados são fixos e irrêajustáveis no prazo de
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitaÇã
sofrer rêajuste após o interreqno de um âno, na mesma proporç

P. TOTÀI
246 ,811 , A7246 .81',7 ,0L

total : 246.811 ,41

o ar
ratado, os prêÇos poderão
iaÇáo verificada no lPCÀ-

ÍBGE acumulado, tonando-se por base o mês dê apresêntaÇão da rêspectiva proposta, exclusivamêntê
para as obiigaÇôes ioiciadas e concluidas após a ocorrência da anualidadê.
Nos rêajustes subsequentes ao primêiro, o intêrrêqno mlnj-mo dê um ano será contado a partir dos
êfeitos financeiros do ú1timo reajustê,
No caso dê âtraso ou não divulgaÇáô do lndice de rêajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a i-mportância calculada pefa ú1tima variaÇão conhêcida, liquidândo a diferenÇa cor.êspondente
ão l-ogo seja divu-Igado o indice defj.nitivo. Fica o Contrâtâdo obrigado a apresentâr memória de
á1culo referente ao rêajustâmento de preÇos do valor rêmânêscêntê, sempre que este ocorrer.
as afêriÇões finais, ô índicê utilizado para reajuste sêrá, obrigatoriamente, o definitivo.

Câso o lndice estabelêcido para reajustamento venha a ser êxtinto ou de qualquêr foma nâo possa
mals ser utilizado, seiá adotado, em substituiÇáo, o que viêr a ser determinado pela IeqislaÇáo
então em vj-gor.
Na ausência dê previsão legial quânto ao lndice substituto, as partês elegerão novo indice
oficial, para rêajustamento do preço do valor remanescente, por mêio dê têrmo aditivo.
O r:eajuste poderá ser reâlizado por apostilamento.

ano.
OC

cIÁUsuLÀ OUIMTÀ - DÀ DOTÀÇÃO:



As despêsas correrâo por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇaaento vigente:
Recursos Próprios do Município dê Mogeiro: LEr MUNICÍPAL 340/2a20 02.o2o sEC DE ADMINTSTRÀÇÃO E
PLÀNE,IA!ÍENTo 3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sDRv. DE TERC. PEssoA JURÍDrCA 02.080 sEc. DE INDUST.
coMERCro E TNERAESTRUTURÀ 02080.15.451 .7A26-L0'74 ÍMPLÀNTAÇÃo E MÀNUTENÇÃo DE pBÃÇAs puBLIcAs
4.4.90'51.00.00 001 oBRÀs E TNSTALÀÇÕES 4.4.90.51.00.00 510 oBRÂs E rNsrÀrÀÇôEs 4.4.90.51.00.00
520 OBRÀS E INSTALAÇÔES

CIÁUSU,À SE)CTÀ - DO PAGIüENEO:
O pagamênto será efetuado mediante processo regulâr e em obseavância às normas ê procedimêntos
adotados pelo Contratante, da seguinte manej-ra: Para ocorrer no prazo dê trinta diâs, contados
do periodo de adimplemento.

cLi(usu,À sÉTD{À - Dos pRAzos E Dà wcÉNcrÀ:
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora
admitem prorrogação nas condiÇÕes e hipóteses previstas no Art. 57, s 1., da Lei
abaixo indicados e seráo conside!ados dâ assinatu!ê do Coôtlaro.
a - fnicio: Imediato;
b - Cônclusão: 3 (três) mesês,
A vigência do presente contrâto será detêminadat até !0/02/2022, cônsiderada
assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Àit. 5?, da Lei 8.666,/93,

contratado, que
8.666l93, estáo

da data de sua

crÁusur,À oÍTÀ\rÀ - DÀs oBRÍcÀÇôEs Do coNÍRÀtÀNTE:
a - Efêtuar o paganento relativo a êxecuÇáo do serviço efêtivamente realj-zado, de acordo com as
re§pêctivas cláusulas do presênte cootrato;
b _ Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fie.I exêcução do serviço
contratado i
c - Notificar o Contratado sôbre qualquer irregufaridade encontrada quanto à qualidade do
sexviÇo, exercendo a mais ampla e compteta fiscalizaÇáo, o que não êxine o Contratado dê suas
responsabi-Lidâdes contrêtuê i s e legais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e fiscal dêstê contrato, nos têrmos da
nolma viqêntê, êspecialmente pala acompaohar ê fiscalizar â sua êxecuÇáo, respêctivamente,
permitida a contratação dê têrcêiros para assistência e subsidio de informaÇóes pertinentes a
ê§sâs atribuiÇões.

crÁusu,À NoNÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNrRÀTÀDo:
a - Executar devidanente o serviÇo descrito na C1áusu]a correspondêntê do piesente contrato,
dentro dos mêfhôres paiâmetros dê qualidade estabelecidos para o ralno de atividadê rêlacionada
ao objêto contratual, com obsêrvância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-sê por todos os ônus e obrigações concêrnêntes à legislaÇâo fiscal, civi1,
tributária e tr:abal.hista, bem como por todas a6 despesas e compromissos assumidos, a qualque!
título, perantê sêus fornêcedorês ou terceiros em razâo da êxecuÇâo do objêto contratadô;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇáo do contrato,
que o reprêsêntê integralmentê êm todos os seus âtos;
d - Permitir e facilitar a fisca.lizaÇão do Contratante devendo prestar os informes e
esclarêcimentos solicitados ;
e - Será responsáve1 pelos dânos causadôs diretamêntê ao Contratantê ou a têrcêiros, decorrêntes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo óigão intêressado;
f - Não ceder, transfêrir ou subcontratar, no todo ou ein parte, o objêto dêste instrumentô, sem
o conhêcimento e a devida autorizâÇão expressa do Contratantei
9 - Manter, duraote a vigência do contrato, em colnpat ib i l idade coÍn as obligaÇões assumidas,
todas as condições de habifitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, §êmpre quê solicitado.

cLÁusulÀ DÉcrMÀ - DÀ ÀrrERÀÇÁo E REscrsÂo:
Este contrato poderá sêr alteradô com a devida j unilateralnente pelo Contratante

65 e sêrá rêscindido, de p1êno
ustifica

ou Por acordo ent re
direito, conforme o

a5 partês, nos casos previstos
disposto nos Arts. '7'7 t '78 e 19r

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
supressôes que se fizerem nos sêrviÇos, até o respe
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão poderá exce
resultantes de acordo celebrado êntrê os contratan
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c],ÁUsuÍ,À DÉCIMÀ PRI}EIRÀ - DO RECEBIMENTO
Executado o preseote contrato e observâdas as condiÇ
os procedimentos ê prazos para rêcebêl o sêu objet
caso, às disposições dos Arts, '13 a'76, da Lêi 8.666193

dimplemento das obligaÇôes pactuadas,
Lo Contratantê obedêcerâo, conformê o

cúÁUsul.À DÉCI!,íÀ SEGI,NDÀ - DÀS PENÀTIDÀDES:
À recusa injusta êm dêixar de cumprir as obriqaÇões assumidas e precêitos legais, sujêitârá o
Contratado, qarâotida a prévia dêfêsa, às seguintes penâIidâdês prêvistas nos Arts. 86 e B? da
Lei 8.666/93r â - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero virqula cj-nco por cento) apficada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entregâ, no inicio ou na execuÇâo do objêto ora
contratado; c - multa de 108 (dez por cênto) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
pârcial do contrato; d - suspensáô temporária de pârticipar êm 1j-citaÇão e impedimênto dê
conttatar com a Administrâção, por prazo dê até 02 (dois) anos; ê - declaraÇão de inidonêidade

condi Çôê s
tivo limit
r o fimite

ES

es de

Art.
os da
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para licitar ou contratar com a Administração Pública ênquanto perdurarêm ôs motivos
determinantês da punição or1 âté que seja promovida sua reabilitaçâo perantê a própria autoridade
que aplicou a pênalidadê; f - simul taneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas
na Lei B. 666193.
Se o valor da multa ou indenizaÇâo devida nào for recolhido no prazo de 15 dias após a cornunlcaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontêdo da piimelra palcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, ac!êscido de juros moratórios de 1* (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLI(USUI,A DÉCIMA TERCEIRÀ - DÀ COMPENSàÇÃO FINÀNCE IR,À:
Nos casos de êvêntuais atrasos dê pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
náo tenhâ concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a coÍnpênsaÇão financeira,
devida desdê a data fimite fixada para o pagâmênto até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargôs morâtórios dêvidos em razão do atraso no pagamento seráo calcufados com
utilização da sêguinte fórmufa: gM = N x VP x I, onde: EM: encargos moratórios; N = número de
dias entre a data prêvista para o pagamento e a do efêtivo pagamênto; VP = vafor da parcela a
ser paga; e I: indice de compensaÇão financeira, assim apurado: 1= (TX i 100) ;365, sêndo Tx
= percentual do IPCA-IBGE aclrmulado nôs últinos doze meses ôu, na sua faltâ, um novo indice
adotado pêIo Governo Eederal que o substitua. Na hipótêsê do referj-do lndice estabelecidô para
a compensaÇâo financeira venha a sêr êxtinto ou de qualquêr forma não possa mais ser utifizado,
será adotado, em substituiÇâo. o que vier a ser determinado pela legislaÇão então êm vigor.

Ie taMos

ANTPELO

E, por estaren de pleno acordo, foi Iavrado o
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

oàu igt. 8?4- /í

ú e).a
'7LD t%.8e9-3y'

presêntê contrato em 02 duas) vias, o qual vai

Novembro de 2021.

to
840 99 .644-97

PELO CONTRÀT

PI.ANENG LTDÀ

crÁusur.a DÉcDdÀ euÀREÀ - Do FoRo:
para dirimir as questôes dêcorrentes dêstê contrato, as partês elegêm o foro da Comarca de
Itabaiana.
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