ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITUN,À MT'NICIPÀ,, DE MOGEIRO
coMrssÂo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo
TOI'ÍADÀ DE PREÇOS No OOO02/2O2L
PROCESSO ADMTNISTRÀTIVO N" TP OOOO2/2021

CONTRÀTo

N': 00141/2021-cPL
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE 51 CELEBRAM A PREEEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO
CONFORME DTSCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA TORMÀ ABÀIXO:

Pelo prêsente instrunento de contrato, dê um lado Prêfêitura Municipê1 dê Mogeiro - Av.
Presidêntê João Pêssoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.866,501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Àntonio José Fêrreira, Br:âsiIêiro, Empresario, residentê e
domiciliado na sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199,644-91,
Carteira de Identidade o" 3360118 SSPPA, doravante simpfêsmentê CONTRÀTANTE, ê do outro lado
CER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - AV SENADOR RUY CÀRNEIRO, 115 - BRI SAMÀR - JOÀO PESSOA - PB,
CNPJ no 28.099.674/0007-04, doravante simplesmênte CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinar o presentê contrato, o qual sê regerá pel-as cIáusulas e condiÇõês sêguintes:
- DOg FT'NDÀITíENEOS I
Estê contrato decorre da licitação modalidade Tomada dê PrêÇos no 00002/202L, processada nos
têrmos da Lej- Federal. no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi complementar n" 123, dê 14 de
Dezembro de 2006; e legislaÇáo pêrtinênte, considêradas as alterações postêriores das refelidas
CIÁUSUI,À PRIUEÍRÀ

- DO OBJETO:
o presente contrato têm por objetô:
CLI(USTII.A SEGI'IIDÀ

coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA PAXÀ SERVIÇOS DE CONTÍNUIDADE ÀS

OBRÀS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SÀÚDE SEDIADA NA RUÀ PRESIDENTE JOSÉ AMÉR]CO DE ÀLMEIDA
- LOTEÂMENTO MÀRIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO.

O servlÇo deve!á ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇÕes expressas nêstê
de
lnstrumento, proposta apresentada, especificações técnicas co!respondêntês, pro ces
n o5
licitaçáo roodalidade Tomada dê Preços no AA002/2A21 e ínstr.uções do Contratante, d o
esses que ficâm fazendo partês intêgrantes do presente contrato, indêpêndentê de trans r1Çao;
sob o rêgimê de êmpreitada por preÇo global.
- DO IIAIOR E PREÇOS:
valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de

CLÁUS(,I.À TERCEIRà

O

E

UM

MIL

CODIGO
1

NOVECENTOS

E

OUARENTÀ

E OITO REAIS E

NOVENTA

DI§CRIMINÀÇÂO
CONTRATAÇÀO DE EMPRESA PARA SEBVÍÇOS DE CONTINUTDADE

Às oBRÀs DE coNsrRuçÃo DE

E

RS

281.948.91

UM CENTAVÔS)

E

TA

1287.948,91

P. TOTÀJ,
281.948,91

TotâI:

281.9A8,91

t,NfDÀDE QUÀNTIDÀDE

UND

(DUZENTOS

.

P. UNITÁRIO

uNrDÀDE BÁsrcA DE sÀúDE
SEDÍADÀ NA RUÀ PRESIDENTE JOSÉ À.I''ÉRICO DE A].MEI DÀ LOTEÀI'IENTO MÀRIÀ PE]XOTO NESTE MUNICIPIO.

cúusur.A euÀRrÀ - Do REAJUSTÀÀíENÍo EM sE!ÍrrDo EsrRrrol
os prêços contratados são fixos ê irrêajustávêis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitaÇão do Contrâtado, os preços podêrâo
sofrer rêajuste após o iDtelaegno de rlm ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada no IPCAIBGE acumulado, tomandô-se pôl base o mês dê apresentação da respectiva propostâ, êxclusivamente
para as obrigaÇões iniciadas e concluldês após a ocorrência da aoualj.dade.
Nos rêâjustes subsêquentes ao primeiro, o interrêgno Ínlnimo dê um ano será contado a partir dôs
efêitos financeirôs do úftimo rêajustê.
No caso de atlaso ou nãô divulgaÇâo do indice de reajustamento, o Contratantê pagará ao contratado
a importância câfculada pela ú1tina variação conhecida, liquidando a diferenÇa corlêspondente
tão logo seja divulgado o indlce definitivo. Eica o Cont!atado obrigado a apresêntar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preÇos do vâlor rêmânescente, senpre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o lndice utilizado para reajustê será, obrigatori-amente. ô definitivo.
Caso o Índice estabelecido para rêajustamento venha â ser extinto ou de quafquer forma náo possa
mais sêr utilizado, será adotado, êm substituiÇão, o quê viêr a ser determinado pela legislaÇão
então êm vigor.
Na ausênciâ dê previsão 1ega1 quanto ao indice substj-tuto, as partês êfêqerâo novo índice
oficlal, pala reajustamento do preÇo do valor remanêscêntê, por meio de termo aditivo.
o rêajuste poderá ser realizado por apostilamento.

crÁussr.A OutNrÀ - DÀ DorÀÇÂo:
Às despêsàs correrão por conta dâ sêguintê dotaÇão, constante do orÇamênto vigente:
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 340/202A 02.020 SEC DE ÀDMINISTRÀÇÃO E
PLÀNEJÀMENTO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 02.O4O SEC MUNICIPÀL DE SAUDE
4.4.90.51.00.00 211 oBRÀs E TNSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 213 oBRÀs E TNSTALAÇôES 4.4.90.51.00.00
215 OBRÀS E ]NSTAI,AÇÔES 4.4.90.51.00.00 220 OBRAS E INSTALAÇÔES 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO
E TNFRAESTRUTURÀ 4.4.90.51.00 001 OBRÀS E INSTALAÇóES
CÍáUSSI.À SE:EIÀ . DO PÀGÀI{ENTO:
O paqamênto será efetuado mediante procêsso

regular e em observância às normas e procêdimêntos
adotados pelo Contratantê, da seguinte maneira: Para ocorrel no prazo de trinta dias, contados
do pêriodo de adimplemento,
cLiiusuLÀ súrIMÀ - Dos pRÀzog E DÀ vrcÊNcrÀ:
Os prazos máximos de início de etapas dê êxecuÇão e de conclusâo do objeto
contratado, que
admj-têm prorrogação nas condições e hipótêsês prêvistas no Àrt. 57, S 1., dâ
8.666l93, estão
abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordêm dê SêrviÇo:
a - Inicio: Irnediato;
b - Conclusão: 9 (nove) meses.
À vigência do presente cootrato se!á determinadat a:.é 07/AA/2022, considerada da data dê sua
assinatura; podendo sêr prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666,/93.

- DÀS OBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀI{IE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execuçáo do serviço êfêtivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do prê§entê contratô;
b - Paoporciona! ao Contratado todos os neios necessários para a fiel execuÇão do serviço
CLi(ÜSI]I,À OTTÀT/À

contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer 1rlegularidadê encontrâdê guanto à qualidade do
serviço, exercendo a mais amplâ e complêta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsâb-iI-Ldades cont raLuais e legais;
d - Dêsignar reprêsêntantes com atribuiÇões de Gestor e Fiscal dêstê contrato, nos termos da
norma vigente, especialrnente pala acompaohar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
pêrmitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsidj.o de infomações pêrtinêntês a
essas atribuiÇóes.
- DÀs OBRIGÀçõES Do CONTR,ÀTÀDO:
a - Executar devidamente o serviÇo descrito na C1áusula correspondentê do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidadê estabê1êcidos para o ramo de atividadê relacionada
ao objeto contratual, com obseavância aôs prazos êstipulados;
b - Rêsponsabilizar-sê por todos os ônus e ob!igaÇõês concerDentes à legislaÇào fiscal,
tributária e trabalhista, ben como poi todâs as despêsas e compromissos assumidos, a uafqu
títu1o, perante seus fôrnêcêdorês ou têrcêiros em !azão da execuÇão do objeto contrata
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da êxecução do ntr
quê o rePresenle lncegrafmenEe em l-odos os seus atsosi
d - Permitir e facilitar
a fiscalização do Contratante devendo prestar os io rme s
esclarecimentos solicitâdos ;
e - Sêrá rêsponsáve1 pelos danos causados diretamentê ao Contratantê ou a terceiros, decorrentes
dê sua culpa ou dolo na execuÇâo do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa re sponsabi 1i dade
a fiscafizaÇáo ou o acompanhamento pêfo órgão interessado;
f - Náô cêdêr, trânsfêrir ou subcontratar, no todo ou êm partê, o objêto deste instrumênto, sen
o conhecimento e a devidâ autorização êxpressa do Contratante;
g - t"lanter, durante a vigêncj.a do contlato, em compatibilidade com as obrigáçôês assumidas,
todas as coodiÇôes de habilitaÇão e quâlificaçâo êxigidas oo lespectivo processo licitatório,
apresêntando âo Contrataote os documentos necessários, sêmprê que solicitado.
cIÁUsuI,À NoNÀ

- DÀ ÀLrERÀçÃo E RESCÍSãO:
unilaterâ1mênte pelo Contratante
Este contrato poderá ser afterado com a devida justificativa,
ou por acordo entrê as partes, nos casos p!êvistos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. '7'7, '78 e 79, tôdos dâ Lêi 8.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condj.Ções contratuais, os acnéscimos or.l
suprêssões que se fizerem nos sêrviços, até o lespectivo limite fixado no Art. 65, S 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá excêder o limite êstabelecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo cê1êbrado entrê os contratantes.
cLiiusuÍ,À DÉcrMA

cIÁusTILÀ DÉcI},À PRIIEIRÀ

-

DO RECEBIMENTO:

Exêcutado o presente contrato e observadas as condiÇõês dê adimplêmênto das obrigaÇôês pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pê1o Contratantê obedecerâo, conforme o
caso, às disposiÇões dos Àrts. 13 a'76, da Lei 8.666193.
CLI(US[,I.À DÉCIUÀ SEGUTOÀ - DÀS PENÀUDÀDES:
À recusa injusta em deixar de cunprir as obrigaÇões assu.rnidas ê precêitos legais, sujeitará o
Contratado, garântida a prévia defesa, às seguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 e 87 da
Lêi 8.666193t â - advêrtência; b - multa de mora de 0.5* (zero virgula cinco por cento) aplicâdâ
sobre o valor do contrato po! dia de atraso na entrega, no início ou na êxecuçáo do objeto ora
contratado; c - multa de 10E (dez por cênto) sob!ê o valor contratado pê14 j.ôexecuÇão total ou

parcial do contrato; d - suspensão têmporária de participar em ficitaÇão e impedimento dê
contlatar com a Administração, por prazo dê até 02 (dois) anos; e - declaração de inj-doneidade
pala lj.citar ou contratar com a AdministraÇão Pública ênquanto perdurarem os motivos
determ.inantes da punição ou até que seja pr:omovida suâ reabilitaÇão perantê a própria autoridade
que aplicou a penafidadê; f - s imultaneamentê, qualquêr das pênalidades cabíveis fundamentadas
na Lei 8-666/93.
Sê o valor da multa ou lndênizaçâo dêvida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a cornunicaÇão
ao Contratado, será automaticaEeDte descontado da prirneira parcê1a do paqamento a que o
Contratado viêr â fazêr jus, acrêscido de juros moratórios dê 1B (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.
crÁusulÀ DÉctt4À tERcErRÀ - DÀ coMpENsÀçÃo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos de evêntuais atrâsos dê pagamênto nos termos deste instrumênto, e desde que o Contlatado
nâo tenha concorrido dê alguma forma para o atrasô, sêrá âdaitida a compensaÇão financêirâ,
devida dêsdê a data limite fixada para o pagamênto até a data correspondentê ao êfêtivo pâgamento
da parcêfa, Os encargos moratór:ios devidos êrn razão do at!aso no paganento serão calculados com
utilj-zaÇão da sêquintê fórmu1a: EM: N r VP t I, ondê: EM: encarqros moratórios; N = número de
dias entrê â data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP = valor da parcefa a
ser paga; ê I = índice de compênsaÇâo financeira, assim apurado: I: (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= pêrcêntual do lPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mêsês ou, na sua faltâ, r.m novo lndice
adotado pel-o Governo Eêderaf quê o substitua. Na hipótêse do referido indice estabelecido para
a compensação financeira venha a sêr êxtinto ou de qualquer forma nâo possa mais ser utj-1izado,
será adotado, em substituiçâo, o que vj-er a set detêrminado pela fegís1aÇão então em vigô!.

- DO FORO:
Parâ dirim.ir as quêstôes dêcorrentes deste contrato, as partes eleqem o Folo dâ Comarca
Itaba.iana.

cLáusuI,À DÉCÍt{À QI,ÀRTÀ

E, por estarem dê pleno acordo, foi lavrado
assinado pêIas partes e por duas têstemunhas.
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