
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE I,íOGEIRO

COMIssÀo PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÃo

IO!{ÀDÀ DE PREÇOS No OOOOS/2O2L
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NO TP OOOO5/2021

CONTR.LTo No : 00139/2021-cPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E GPS GERENCIAMENTÔ DE PROJETOS E SERVICOS LTDÀ, PAB.A
EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMA
ABÀIXO;

Clifu,sul,À PRIUEIR,A - Dos Ft,NDàMENToS:
Estê contrato decorre da IicitaÇâo modalidade Tomada de PreÇos no OOOO5/2021,, processada nos
termos da Lêi fêdêraf n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n. 123, dê 14 de
Dezembro de 2006; e legislação pertj-nente, considêrâdas âs alteraÇÕes postêriorês das referidas
normas.

CT,ÁUST'LÀ SEGUNDÀ - DO OB.'ETO:
O presênte contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ AMPLIAÇÀO DÀ ESCOLA IRÀCI
RODRIGUES DE EÃRIAS MELO NESTE MUNICIPIO.

CIÁUSUIÂ TERCEIRÀ - DO VÀ'JOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base dô preÇo propostô, é de R$ 191.369,65 (CENTO E NOVENTA E
UM MIL TREZENTOS E SBSSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) .
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D I SCRIUINÀÇilO
SERVIÇO DE A}lPLIAÇÁO DA ESCOLA IR.ACI
FARIAS MELO NESTE }IUNICIPIO

cúUsuI.A QUÀRTÀ - Do REÀ,,USTÀ},BNTO EM SENTIDO ESTRTTO:
Os pieÇos contratâdos são fixos e iraeajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contr:atado, ôs preÇos poderão
sofrêr reajuste após o interregno de um ano, na roeslna propor:Çâo da variaÇào vêrificada no IPcÀ-
IBGE acumulâdo, tomando-se por base o mês de aprêsêntaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaçôes iniciadas e coôcIuldas após a ocorrêncj.a dâ anualidâdê.
Nos !êajustes subsequentês ao prinêiro, o interregno mínimo de r.m ano sêrá contado a pârtír dos
efeitos finaaceilos do último reâjuste.
No caso dê atraso ou não divulgaÇão do índice dê rêajustamênto, o Contratante pagará ao Contiatado
a importância cafcufada pela ú.Itima variaçáo conhecida, l-iquidando a dife.enÇa correspondentê
tão logo sêja divul.gado o lodice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cáLcuIo referêntê ao rêajustamento de preÇos do vaLor remânescente, sempre que este ocor!er.
Nas afêrições finai-s, o Lndice utilizado para reâjustê sêrá, obrigatoriamênte, o definitivo,
Caso ô indice estabelecido para rêâjustamento venha a sêr extinto ou de quafquer folma não possa
mais sêr util-izado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a sêr dêtêminado pê1a IêgislaÇão
então erll vigor.
Na ausência dê previsão legaI quanto ao lndice substitut
oficial, para rêajustamento do preÇo do valor remanescente,
O leajuste podêrá ser reaLizado pôr apostilamênto.

tês elêgêrâo novo
dê têrmo aditivô.

Total: 191.369,65
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Pelo prêsentê instrumento de contrato, de um lado prefeitura Municipal de Mogê1ro - Àv.
Presidentê João Pêssoâ, 47 - Centro - Mogêiro - pB, CNPJ n. 08.866.501/0001-67, neste ato
represêntada pelo Prefeito Àntonio José Ferleira, Brasifeiro, Emprêsario, residentê ê
domiciliado na Sitio Pintado dê Cima, 138 - Arêa Rura1 - MogÍeiro - pB. CpE n. 840.199.644-91,
Cartêirâ dê Identldade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
GPS GERENCÍAMENTO DE PROJETOS E SERV]COS LTDA . AV PRNSIDENTE EPITACIO PESSOA, 753 _ ESTADOS -
JOÀO PESSOÀ - PB, CNPJ n' 12.350, 951/0001-?0, doravantê sj-mplesrnentê CONTRÃTADO. decidiram âs
partês contlatantes assinar o presentê contrato. o qual se regerá pelas c]áusufas e condiÇôês
sequintês:

O serviÇo deverá se! executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumênto, proposta apresentâda, êspecificaÇÕes técnicas correspondentes, processo de
licitaÇão modalidade Tonada de Preços no AA0O5/2027 ê instruçõês do Contratânte, docunentos
esses que ficam fazendo partes iôtegrantes do presente contlato, independente dê transcrição; ê
sob o regime dê empreitada por preÇo global.



cu(ugu.À eutNEÀ - DÀ DoTÀÇÃo:
As dêspêsâs correrão por conta da sêguinte dotação/ constante do orçamênto vigentê:
Recursos Próprios do Muoiclpio de Mogeiro: LEI MUNIcIPAL 340/2a20 o2.o3o sEc. DE EDUCÃÇÃO,
CULTUFÀ, EsP, LAZER E TURrsMo 02030.12.361.1006.1008 AMPTIAÇÃo, REFoRl4À E MÀNUT. UNrD. EscoLÀREs
l'luNIcrPAIs 4.4.90.51.00.00 111 oBRÀs E lNsTÀLAÇôEs 4.4.90.51.00.00 113 oBRÀs E lNsTÀLÀÇôEs
02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO B INERÀ ESTRUTURÀ 4.4.90.51.00.00 OO]. OBRÀS E INSTALAÇÕES

cüiusul,À sExTà - Do pÀGà!,íElf,to:
o pagâmento será efêtuado mediante procêsso reqular e êm observânciâ às normas e procedimentos
adotados pelo contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de txinta dias, contados
do periodo de adimplemênto.

cúusu.À sÉEnrÀ - Dos pa"Àzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
Os prazos máximos dê início de etapas de êxecução e de conclusáo do objeto ora
admitem prorroqação nas êôndições e hipóte€es prewistas Do Àrr. 57, S 1', da !êi
abaixo indicádos e serão considerados da assinatura do Conttaato:
a - Início: 3 (três) diâs;
b - Conclusâo: 4 (quatro) meses.
À vigência do presênte contrato será determinadar aLé 22/02/2022, considerada
assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Àrt. 57, da Lêi 8.666/93.

contratador que
8. 666l 93, es tão

da dâta de sua

cI,i(gsulÀ oIrÀvÀ - DÀs oBRTGAçõES Do coNTRÀrÀNTE:
a - EfêtuaÍ o pagamento rel-ativo a execuÇâo do serviço efetivamente realizado, dê acordo com as
rêspêctivas cláusul-as do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratâdo todos os meios necêssários para a fiel execuÇão do serviÇo
contratado;
c - Notificâr o Contrâtado sobre qualquer irregularldade êncontr:ada quanto à qualidade do
serviço, exercendo a mais ampla ê complêtâ fiscatizaçáo, o que não eximê o Contrâtado de suas
responsabi lidades contratuais e legais;
d - Dêsignar rêprêsentântes com âtribuiÇóes de Gestor e Eiscal dêste contrato, nos termos da
norma vigente, espêcialmentê parâ acompanhar ê fiscalizar a sua execuçáo, rêspêctivamêntê,
perrtitida a contrataçáo de terceiros para asslstênc.ia e subsidio de informações pêrtinêntes a
êssas atribuições,

cLáUsuLÀ NoNÀ - DÀs oBRIGÀÇóES DO coNTRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o sêrviÇo descrito na Cláusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhorês parâmetros dê quafidade êstabêlecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objêto contlatua1, com obsêrvância aos prazos estipufados;
b - Responsabj-1izar-se por todos os ônus ê obrigâÇôês concêrnentês à 1êgis1âÇão fiscal, civif,
tri.butária ê trabalhista, bêm como por todâs as despêsas e compromissos assumidos, a quêfquer
titulo, perante seus fornecedores ou tercêiros êm razâo da êxecuÇâo do objeto contratado,
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, acej-to pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o representê integralmentê em todos os seus atos;
d - Pernitir e facilita! a fiscalizaÇâo do Contratantê devendo prestar os informes e
escl a recirnentos sol iciEados;
e - 5erá responsável- pefos danos causados dilêtamênte ao Contratante ou a terceiros, decorrente§
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo êssa rêsponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão intêrêssado;
f - Não cedêr, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecihênto ê â devida autorizaÇão expressa do Contratantei
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibifidadê com as obrigaçôes assumidas,
todas as condiÇôes de habilitação e qualificâção exigldas no respectivo processo llcitatório,
âprêsentando ao Contiatante os documentos necessários, semprê quê §olicitado.

cu(usu!À DÉcruÀ - DÀ ÀrrERAÇÃo E REscrsÃo:
Este contrato podêrá ser afterado com a dêvlda justificativa, unilateralmente pelo Contratantê
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt- 65 ê §erá rescindido, de pleno
direito, conformê o disposto nos Arts. '7'7, '78 e 79, todos da Lêi 8,666193.
O Contratâdo fica obrigado a acêitar, nas mêsmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressões quê se fizerem nos serviÇôs, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum âcréscimo ou suprêssão podêrá exceder o limitê êstabefêcido, safvo as supressões
resultantes de acordo cê1êbrado entre os contratantes.

CLÁUSTEÀ DÉCN'À PRÍ}GTRÀ - DO RECEBI}IENTO:
Executado ô pr:êsentê contlato e obsêrvadas as condiÇões de ad
os procedimentos e prazos pana rêcêbêr o seu objeto pê1o
câso, às disposições dos Arts. '73 a'76, da Lei 8.666,/93.

t das obrigaÇões pactuadas,
e obedecerão, conforme oC

clÁUsul.À DÉCIT'íÀ SEGÜIÍDÀ - DÀS PENÀTIDÀ,DES :

A recusa injusta em dêixar de cumprir as obrigaÇões assumidas ceitos legais, sujeitará o
e87daContratado, garanlida a prév.ia defesa, às seguintes penalidadês previstas nÔs Arts. 86

Lei 8.666/931 a - advêltêocia; b - multa dê mora dê 0,5E (zero vírgul-a cinco por cento) apficada
sobrê o valor do contrato por dia dê atraso Da entrega, oo início ou oa êxecuÇão do objeto ola
cootrâtado; c - multâ de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pêla inexecuçáo total ou
palciaI do conttato; d - suspênsão temporália de participar em licitaÇão ê impedinento dê
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contratar corn a Àdminj.stração, po! plazo dê até 02 (dôis) anos; e - dêclaração de inidoneidadê
para licitar ou contratar com a ÀdministraÇão Púb1ica enquanto perduaarem os motivos
dêtêrminantês da punição ou até que seja promovida sua rêabilitâÇáo perante a própria autoridâde
que aplicou a penalidade; f - s imul taneamêntê, gualquêr das peDalidades cabiveis fundamêntadas
na Lei 8.666193.
Se o valor da mufta ou indenizaÇào dêvida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaÇáo
ao Contratado, sêrá êutomaticamente dêscontado dâ primêira pârcê1a do pagarento a que o
Contratado vier a fazêr jus. acrêscido de juros nolatórios de 1B (um por cento) âo mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cr,i(ustrÀ DÉcrr'rÀ TERCETRÀ - DÀ coMpENsÀÇÃo FÍNANCETRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrmos deste instnrnento, e desde que o CoDtlatado
nào tenha concorrj-do de alguma foma para o atraso, será âdmitida a compênsaÇão financeila,
devida desde a data limite fixada para o pagamênto até a data correspondeote ao efetivo paqamento
da parcela. 0s encâfgos moratórios devidos em razão do atraso no pagamen!o serão ca]cufados com
r.rtilizaçàodasequintêfórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista paxê o paganento e a do efetivo paganento; vP = valor da parcêla a
ser paga; ê 1= índice dê compênsaÇão financêira, assim apurado: I = (TX = 100) + 365, sendo TX

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fa1ta, um novo indice
adotado pelo Governo Eêderal quê o substitua. Na hipótêse do referido indice estabelecido para
a compênsação financeira venha a ser êxtinto ou de qualquer foma náo possa mais sêr utllizado,
será adotado, em substituiçâo, o quê vier a sêr determinado pela legislação então em vigor.

cI.áusuLÀ DÉcIt.íÀ QUÀRTà - DO FORO:
Para dlrimj-r as questões decolrentes deste cônt!âto, as partes elêgêm o Éolo da Comarca de
Itabaiana.

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado
assinado pefas partês ê por duas testemunhas
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