
ESTÀDO DÀ PÀAÀIBÀ
PREFEIfl'RÀ MUNICIPÀ! DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

DtsPEÀrsà N" DV00021/2021
PROCESSO ÀDMINlSTRATIVO N" DV OOO21/2021

CIÁUSUÍ.À SEGI'IIDÀ - DO OBJETO:
O prêsênEê conLraLo !em por obie!o: CONTRATAÇÃO DE

PROLIEERÀÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, CONTRÀ BÀRÀ?A, ESCORPIÃO,
POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

coNTRATo N' : 00144/2021-cPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE 51 CBLEBRÀM A PREEEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E VALDECI XÀVIER ÀLVES 06319396440, PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO
CONFORME DISCRÍMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMÀ ÀBAIXO:

PeLo presente instrumênto de contlato, de um lado Prêfêitura Municipal dê Mogêiro - Av.
Prêsidente João Pêssoa, 47 - centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato
reprêsêntada pelo Prêfêito Antonio José Eerreira, Brasifêiro, Empresario, rêsidente e

domlciliado na sitio Pintado dê cüna, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPf n' 840.199.644-91,
Cartêira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravantê simplesmente CONTRÀTANTE, ê do outro lado
VALDECI XÀVIER ALVES 06319396440 _ SlT PERNÀMBUQUINHO, SN _ ZONA RURÀL - ITABÀIÀNA _ PB, CNPJ

n" 1-1.'749.920/ 0001-23, doravante simplêsmente CONTRÀTÀDo, decidiraro as partês contratante§
assinar o presente contrato, o quaf sê regerá pelas cfáusulas e coodiÇÔes sêguintes:

CIáUSI'LÀ PRIMEIRA - DOS FT'NDÀ}íENTOS:

Estê contrato decorle da Dispensa de LicitaÇão n" DvAAA2T/2A21, ptocessada nos termos da Lei
Federal no 8.666, dê 21 de Junho de 1993; T,ei Complementar ^a I23t de 14 de DezêÍüro de 2006; ê

IêgislaÇáo pertinente, consideradas as alteraÇÕê§ posterlores das rêfêridas normas.

EMPRESÀ PARÀ DEDETIZAÇÀO (NO COMBÀTE À
FORMIGA, RÀ1O, MOSCÀ, TRAÇA E CUP]M) NOS

O serviÇo deve!á ser executado rigorosamênte de âcordo con as condiÇÕes êxpressas neste
instrr.rmento, proposta apresentada, especificaçÕes técnicas corre spondent es , procêsso de Dispênsa
dê LicitaÇão D." DVOOA2L/2021 ê instruÇÕes do Contratante, documentos essês que ficãm fazendo
partes intêgrantes do presêntê contrato, independente de tianscriÇãoi ê sob o regimê dê tarêfâ.

cúusul,À TERCEIRÀ - DO \IÀIOR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base dô preÇo proposto, é dê R$ 11 .586,38 (DEZESSETE MIL

OUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CBNTÀVOS) .
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Dêntro do prazo de vigêocia do contlato e

sofrêr reajustê após o interregno de um ano, na mesma

IBGE acumulado, tonando-sê por basê o
êxclusivamênte para as obrigaÇões iniciadas ê

nediante solicitaÇão do Contratado, os prêços poderão
proporção da variâÇão verificada no lPCA-

Nos rêajustês subsêquênte§ ao primelro, o interrêgno minimo dê um ano será contadÔ a partir dos

mês de aprêsentaÇão da êssinatura do cootrato,
concluídas após a ocor!ência da anualidade.

crÁusu.À QUÀR!À - DO REÀJUSIÀI'{ENTO EM SEtÍrrDO ESTRTTO:

efêitos finaaceiros do úItimo reajuste.
No caso dê atraso ou náo divulgaÇâo do indice dê reajustamento, o contratantê pagará aÔ contratado
a importância calculada pela última variação conhêcida, liquidando a diferênça corlespondente
táo iogo 5êja divulgado o indicê definitivo. Fica o contratado obrigado a aplesêntar memória de

cálculà refàtente ao reajustamento de pteÇos do valor rêrÍ)anescentê, semp.re que estê ocorrêr.
I 
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Nas aferiÇôes fioais, o indice utj-Lizado para reajuste será, obrigatoriamente. o dêfinitivo.
Caso o indice estabêlecido para rêajustamênto vênha a ser extinto ou de qualquer fôrnâ náo Possa
mais ser utllizado, será âdotado, em substitulçâo, o quê vie! a ser determinado pela leqislaÇão
então êm vigor,
Nâ ausêncià de previsão 1egal quanto ao indice substituto, as pârtes elegerâo novo lndice
ofj-cial, para rêajustamento do preço do valor rêmanescentê, por meio de têrmo aditivo'
O !eajuste poderá ser reaLizado por apostifamento.

CIÁI'SU,À QUINIÀ - DÀ DOTÀÇÃO:

As dêspesas correrão por conta da seguintê dotação, constante do orçanento vigentê:
Recursàs próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICÍPAL 340/2A20 02.040 SEC MUNICIPÀL DÉ SAUDE

O2O4A-rc.722.oo04.2920 - MANUTENÇÃo DAs ÀTIVIDADES DA SECRETARIÀ DE SAÚDE 02040.10.301.1012.2014
- MÀNUT DAS ATMTENÇÂO BÀSICA A SAUDE - PAB FIXO 3.3.90.39.00.00 214 OUTROS SERV. DE TERC.

PEsSoAJURIDÍcA02o4o.10.3o1.2oo1.2a42MÀNUTDÀSAT]VIDADESDoEUNDoMUNICÍPALDESÀUDE
3.3.90.39.00.00 211 oUTROS SERV. DE TERC. ?ESSOA ,lURrDrCA 02040.10.302.1013.2031 - MANUT. AT]V'
HOSP. E MATERN. II4ÀR1À HERMTNIÀ SILVEIRÀ 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JUR]DICA

02040.10.302.1013.2945 - MÀNUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO SAMU 02040.10.304.1012.20?1 - MÀNUTENCÀO

DAS ÀTIVIDADES DE VÍGlLANCÍA SANITARIÀ 02040.10.305.10],5.2041 - MÀNUT ' A'TTV' DÀ VIG'

EPIDEMTOLOGICA E ÀMBÍENTÀL 3.3.90.39.00.00 214 OÚTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICÀ

cúusu,À sÉTrr,e, - Dog PRÀzog E DÀ vrcÊNcÍÀr
Os prazos máximos de inicio de etapas de êxecuçâo e de conclusào do objeto
admltêm prorrogaÇáo nas condiÇôês e hipóteses previstas no Art' 57' § 1Ô' da

abaixo indicados e serâo consi-derados da assioatura do contrato:
a - Início: Imêdiato;
b - Conclusãoi 1 (rxn) nês'
A vigência do pre§ente contrato será determinada: até o finâI do exercicio
considerada da data dê sua assinaturai podendo ser prortogada nos telmos
8.666/93.

cúUsulÀ SEXTÀ - DO PÀGÀ ENTO:

O pagarento será efetuado mediante processo regular
adotados pelo Contratante, da seguintê manêj'ra: Para
do periodo dê adimplemento.

crÁusul.À orrÀrrÀ - DÀs oBRreÀÇõEs
a - Efetuar o Pagamento relativo
respectivas cláusuIâs do Presênt
b - Proporcionar ao Contratado
contratado;
c - Notificar o Contratado sobrê
sêrviÇo, exercendo a mais anpla e

!esponsabilidadês contratuais
d - Dêsignâr rePresen L antes

e legais;
com atribuiÇõês de Gesto! e

e em observância às normas ê procedimentos
ocorrer no prazo de trintâ dias, contados

ora
Lei

contratado, que
8.666/93, estáo

financeiro de 2421,
do Art. 57, da Lêi

DO COIÍTRÀTÀNTE :

a execuÇão do serviço efêtivanente realizado, de acordÔ com as

ê côntrato;
todos os meios necessários parâ a fiê1 execução do serviço

qualquer irregularidadê eDcontrada quanto à gualidadê dÔ

completa fiscafizaÇâo, o que não êximê o Contratado de suas

dentro dos melhores parânetros dê qualidade estabelecidos para o ramo

pernitid, a contratação de têrceiros para assistência e

êssas atribuiÇões '

crÁusu.À NoNÀ - DÀs oBRrGÀÇõEs Do cotcrR.ÀTÂDo:
a - Exêcutar devidamente o serviÇo descrito na C1áusufa correspon

â fiscalizaÇão ou o acompanhamento pefo órgão inlerêssado;
f - Não cêder, transferir ou subcontratar, no todo ou êm paltê' o

norma vigente, esPecialmentê para acompaohar e fiscalizar a
Fiscal dêste contrato, nôs termos da

sua exe re sp vamênte,
subsidio de ert ioentês a

o prêsente cont rato,
de atividadê re facionada

informês e

objeto dêste instruhento, sêm

ao objeto contratual, com observância aos prazos estipufados'
b _ Rãsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçóês concernentês à IêgislaÇâo fj-scâ1, civiL,
tributá;ia ê trabalhistá, bem como por todas as despesas e complomissos assuhidos, â qualquêr

titulo,peranteseusfornecedoresouterceirosêmIâzãodaexecuçãodoobjetÔcontlatado,
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante' quando dê execuÇão do contrato'
que o represente intêgralmentê êm todos o§ seus atosi
á - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante dêvêndo prestar os

esclârecimêntos solicitados ;

e-SeIáresponsávelpelosdanoscal-lsadosdiretamenteaÔContratanteouatelceiros,decolrente§
de sua culpi ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou rêduzj"ndo es§a Iespon s abl l idade

o conhecimênto e a dêvida autorizaÇão exprêssa do Contratantê;
ó I ,u*.r, durantê a vigêDcia do contrato, em compâtibilidade com as obrigações assumidas,

Éodas as condiçôes de regularidade e qualificaÇão exigidas nô respectivo processo de contrataÇâo
direta, apresêntando ao Contratante os documentos nêcessários' sempre quê soticitado'

cuiusur,À DÉcrMÀ - DÀ Àr,rERÀÇÃo E REscÍsÃo:
Estê contrato poderá ser alterâdo com a devida justificat
ou por acordo êntrê as partes, nos casos prêvistos oo

airãito, cooformê o disposto nos Alts' '71, 18 e 79, todos
o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas cond

supressôes que sê fizêrem nos serviÇos, até o rêspectlvo
8.266/93. NÃhum acréscirno ou supressão poderá exceder Ô li
resultantês dê acordo cêleblado entre os contratantes'

iva, unilaterafmente pelo Contlatante
Art. 65 e sêrá rescindido, de Pleno
dâ Lei 8.666/93.
içôes contratuais, os acréscimos ou
1lmitê fixado no Art' 65, § 1' da Lêi

fo rmaÇô

mitê estabelecido, yo as supressões



cúusu,À DÉcrldÀ pRrMErRÀ - Do REeEBTMENTo:
Executado o presente contrato e obselvadas âs condiÇões de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contraatantê obedecerão, conforme o

caso, às disposiÇôes dos Arts. '73 a'76, da Lei 8.666/93-

cúusulÀ DÉcrrdÀ SEGúNDÀ - DÀs pENÀltDÀD8s I

A lecusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas ê precêitos legais, sujêitará o

contratado, garantidâ a prévia defêsa, às seguintês pêna.Iidades previstas nos Àrts' 86 e 87 da
Lei 8.666/93, a - advertência; b - mu1ta de mola de 0,5t (zero vilgula cinco por cento) apllcada
sobre o valot do contlato por dla de atraso na êntrega, no inicio ou na execução do objeto ora
contlatâdo; c - multa de 10t (dez por cênto) sobre o valor contlatado pela inexecuÇão total ou
parciaf do contrato; d - suspensâo temporária de palticipar em licitaÇão e impedimento de
contrâtâr com a Àd,,ninistraÇâô, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão de inidoneidadê
para licitar ou conttatar com a AdministrêÇão Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniÇão ou até quê seja promovida sua rêâbilj.taÇão perante â própria autôridade
quê aplicou a penafidade; f - s imultanêamênte, qualquer das penalidadês cabiveis fundamentadas
na Lei 8.666/93.
Sê o valor dâ multa ou indênização devida não for rêcolhido no ptazo de 15 dj"as âpós a comunicaÇáo
ao contratado, sêrá automaticamente descontado da primeiaa parcê14 do pagamento a que o

contratado viêr a fazel jus, aclescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiciaLloente.

clÁusl,LÀ DÉcI!,,À TERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrmos destê instrumento. e desde quê o Contratado
não tênha concorrido de alguma forma para o atraso, será admiti-da a compensaçâo financeira,
devida desde a data limitê fixada para o pagâmenlo até â data corrêspondente ao êfetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atrâso no pagamênto serão calculadÔs com

uti-l.ização da seguinte fôrmula: EM: N, VP, Í, onde: EM = encargos moratórios; N = númêro de

dias entre a data prevista para o paqamento e a do efetivo pagamento; vP : valor da parcela a

ser paga; e I: indicê de compênsação financeila, assim apurado: I: (Tx + 100) + 365, sêndo Tx

= percãntual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, na sua falta, llrrt novô indice
adàtado pelo coverno Eederaf que o substitua. Na hipótêsê do rêfêrido indice estabelecido para

a compeniaçâo finânceira venha a sêr extinto ou dê qualquêr forna não possa mais ser utilizado,
será àdotado, êm substituiÇão, o que vier a ser determinado pê1a fêgislaÇão êntão em vigor.

cúusuLÀ DÉcD{À QgÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões dêcorrentes deste
Ítabalana.

E, por estaren dê pleno acordo, foi lavrado o

assinado pe1âs partês e por duas têstemunhas.

TESTEMUNHÀS

contrato, as partes êlegem o Foro da Cornarca de

p re s entê c s) vias, o qual
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