
ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PREFEÍTUR,À MÚNÍCIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÀO

ÍOllÀDÀ DE PREÇOS N" OOOO6/202L
PROCESSO ADMINISTRÀTÍVO N. TP OOOO6/2021

CoNTRAÍO N": 00151/2 021-CPL

CLÁUSUÍ,À TERCEIB,A - DO VA',OR E PREÇOS:

o vator total dêste contrato, a basê
MIL QUINHENTOS E SEÍENTA E OITO REAIS

cóDIGo DISCRIMINÀÇÀO

1 SERVIÇO DE PEÊORMA NO ABÀTEDOURO

DESTE MUNICÍPIO

TERMO DE CONTRÃTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFETTURÀ MUNICIPÀL DE

MOGEIRO E GPS GERENCIÀMENTO DE PROJETOS B SERVÍCOS LTDA, PARÀ

EXECÚÇÃO DE OBRÂ CONFORME DISCRIMINADO NESTE ÍNSTRUMENTO NA FORMÀ

ABAIXO:

pê1o prêsente instrumento de contr.ato, de um lado PI:efeitura Municipal de Mogeilo - Àv.
presiáente Joâo pessoa, 47 - cêntro - Moqeiro - PB, SNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato
rêpresentada pefo Plefeito Antonio José Eelleira, Brasiteiro, Empresario, residênte ê

domicitiado na sitio Pintado de ci-rÀa, 138 - AIea Rural - Mogêiro - PB, CPF n' 840 199.644-91,
Carteira de Identidadê n. 3360118 SSPPA, doravante simplesmênte CONTRÀTANTE, e do outlo lado

cps GERENCIAMENTO DE PRO.IETOS E SERVTCOS LTDA - AV PRESIDEN1E EPITÀCIO PESSOA' 7s3 - ESTADOS -
JOÀO PESSOÀ - PB, CNPJ n" 12.350.951,/0001-70, doravante simple§mênte CoNÍRÀTÃDO' decidiram âs

partês contratantes assinar o presente contrato, o qual se rêge!á pelas cláusulas e condiÇões

sêguintes:

CIáUSULÀ PRI}.{E IR,À - DOS FU{DÀ}íENTOS :

Estê contrato decorre da ti.citaÇão modalidadê Tomada dê PreÇos n" 00006/2021, procêssada nos

têrmos da ; e fegislação pêrtinentê, considelâdas as altêraÇões posteriores dâs refêr'idas nolmas'

cúusu,À sEclrllDÀ - Do oBJETo:
o prêsente contrato têm Por objêto
MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

CONTRATAÇÀO DE EMPRESA PÀRA RETORMÀ NO ABÀTEDOURO PÚBLICO

AobradeveráserexecutâdaligorosamentedeacordocomâscondiÇôesexpressasnesteinstrumênto,
proposta aprêsentada, especificações técnicas correspondentes ' processo de licitacâo modalidade

iã*"au aa pr.Ço" ,,. OOAA6/2A2t e instruÇõês do Contrâtante, docrmentos esses que ficam fazendo

partesintegrrantêsdopresentecontrato,independentêdetranscriÇào;esoboregimede
êmpreitada Por PreÇo g Ioba f.

do preÇo proposto, é dê R§ 111.578,82 (CENTO E DEZESSETE

E OTTENTA E DOTS CENTÀVOS) .

T'NIDÀDE QUÀNIIDÀDE

PUBLICO MUN] CIPAL UND

P . t Nrriisfo
11'1 .51A,82

CIÁUSuIÂ QÚÀRTÀ . DO RBÀJUSTÀIdENTO EM SENTIDO ESTRTTO:

os preÇos contratados são Íixos e irreajustávêls no prazo de um ano'

o.rriro'ao prazo de vigência do contrato ê mediantê solicitaÇão do Contratado, os preços podêrão

sofrer reajLlste após o intêrregno dê um ano, na mesma proporçâo da wa!iação vê:'ificada no Índice

Nacional da construÇão civil - INcc acumulado, tomândo sê por basê o mês de aprêsentâÇão da

respectiva proposta, exclusivamênte para as obrigaÇões iniciadas ê concluidas após a ocorlência

P. TOTÀ',
l1t ,51A,82

Total: 1,1'7 .5'78,82

interregno minimo de un ano selá contado a partir dos

ce de r:êa j ustamênto, o Côntratante pagará ao Contlatado

da anualidade.
Nos reajustes sllbsequentes ao
efeitos financeiros do ú1tino
Nô caso de atraso ou não divuIg
a importância calculada Pela
tâo logo sêia divulgado o índi

p!imêiro, o
rêajuste.

aÇão do indi
úftíma variaÇão conhecida. liquidando a difêrenÇa correspoDdênte
cê dêfinitivo. Eica o Cont ratado obrigado a apresentar memória de

os do valor remanescentê, sempre que estê ocorrer'cáIculo rêfêrente ao reâiustamento dê prêÇ
Nas a fêri Çôes finais, o indice utitizado para reaj
Caso o ind ice estabêlecido para rêajustamênto vênha

mais ser utilizado, será adotado, êm substituiç

Na ausência de Previsâo 1êgaI quanto ao índicê sub

oficial, Para reajustamento do preÇo dÔ valor rêmanê
podêrá ser rêa]j-zado por apostilamento'

uste será, obrigatoriamente, o definitivo
a sêr extinto ou de qualquer folma não possa

âo, o quê viê terminado pe1â Iegis faÇâo

tuto, as partes êIêgêráo novo indicê

o reaj us te
ente, or nê dê têrmo aditivo.

J

êntào em vigor.



crÁJsrrr.À eurN!À - DÀ DorÀçÁo:
As dêspêsas correráo por conta da seguinte dotaÇâo, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios do Município dê Mogeiro: LEI MUNICTPÀL 340/2A20 02'0?0 sEC. AGRIC.

ÃMBÍEN?B, PESCA E PECU 02.O8O SEC. DE INDÚST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURÀ 4.4.90.51.00.00
OBRÂS E INSTALÀÇÔES

MEIO
001

cúusulÀ sExTÀ - DO PÀGÀT.GNTO:
o pagamento será efêtuado mediântê processo regular
adotados pelo Côntratante, dâ seguintê manelra: Pala
do periodo de adimplemento.

êm observância às oormas e procedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

e

clÁUsI,IÂ SÉTIMA - DOg PNÀZOS E DA VIGÊNCIà:
Os plazos máximos de início de etapas de execução e dê conclusão do obieto ora
admitêm prorrogaÇão na§ condições e hipóteses previstas no Art. 5?, S 1', da Lei
abaixo indicados e serâo considerados da êmissão da Ordem dê SêrviÇo:
a - Inicio: 3 (três) dias;
b - Conclusão: 4 (quatro) meses.
A vigência do prêsentê contrato sêrá determinadat até 1,4/A5/2022, considerada
assinatura; podeodo sêr prorrogada nos ternos do Àrt. 57, da Lei 8'666/93'

contratado, que
8.666/93, êstáo

cÍ,Árrsul,À orrÀvÀ - DÀs oaRrGÀçõEs Do coNrRÀTÀrÍrE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execuÇão da obra êfêtj.vamente realizada, de acordo com as

respêctivas cfáusulas do prêsêDte contrato;
b - proporcionat ao contratado todos os mêios ôêcessários parê â fiel exêcução da obra contratada;
c - ltofificar o Contratado sobre gualquer irregularidade ênconttada quanto à qualidade da obla,
exelcendoâmaisamplaecompletafiscalização,oquenãoeximêoContratadodesuâs
responsabilldades conLratuais e -Legais;
d - Designar rêpresentantes com atribuiÇÕes de Gêstor e Fiscal deste contrato, nÔs têrmos da

norrna vigente, especialmentê palâ acompanhar ê fiscallzar a sua exêcução, lespect ivamentê '
pêrnitid; a contrJtação de terceiros para assistência e subsid1o de inforrqaÇõês pêltineotes a

essas atribuj.çôes.

CU{USULÀ DÉCIMÀ PRI},EIBÀ DO RECEBIMENTO:

cúusuÍÂ NolrÀ - DÀs oBRrêÀçõEs Do coNrRAÍÀDo:
a - Exêcutar devidamente a obra descrita na C1áusufa corrêspondente do prêsentê contrato, dentro
dos mêlhores par.âmetr:os de qualidadê estabelecidos para o Iamo dê ativldade rêlacionada ao

objêto côntratual, com obsêrvância aos prazos êstipulados;
b - Rêsponsabifizal_se po! todos os ônus ê obrigaÇões concêrneotes à legislaÇão fiscal, civil,
tributá;ia e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquêr

tltufo, perante seus fornecedores o; terceiros em razão da execuÇâo do obieto contlâtado'
c - Mant;r preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contlatante' quando da execução do contrato'
que o represente integralnente em todos os seus atos;
á _ permitj-r ê facilitar a fiscallzaçãô do contratânte devendo prestar ôs informes e

escf arecimentos soI icilados ;

e-seIáresponsávelpelosdanoscausadosdiretamentêaoCÔntratanteor]atelceiros,decolrentes
desuaculpaoudolonaêxêcuÇãodocontlato,nâoexcfuindooulêduzindoessaresponsabilidadê
a fiscalizaÇâo ou o acomPanhamento pelo órgâo interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratal, no todo ou em parte, o objeto dêste instrumênto, sem

o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contrâtante;
g-Manter..dulanteavigênciadocontrato,emconpatibi]idadêconasobrigaÇõesassumidas,
todas as condiÇões de habÍ1itação ê qualificaÇáo êxigidâs no respectivo procêssÔ 1lcitâtório'
aprêsentando ao Contratante os documentos necessários' sempre que solicitado'

cúusuI,À DÉcDrÀ - DA ÀLTERAÇÀo E REscrsÃo:
Este contrato poderá sêr arierado com a dêvida justificativa, unilateralmente pelo contratante
ou por acorclo entrê as partes, nos casos plêvistos no Art' 65 ê seiá re§cindido' dê plêÔO

airáito, conforme o disposto nos Àrts. '1'l , '78 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
ocontlatadoficaobligadoaaCêital,nasmesmascondiÇõêscontrâtuais,osacréscimosou
slrpressõesquesêfizerennasobras,atéorespectivolimi-tefixadonoÀrt'65'§1"dâLei
8.666/g3. Nenhrm acréscimo ou supressão poderá exceder o linitê estabelecido, salvo as suprêssõês

resultantes de acordo celebrado êntrê os contratantes'

Exêcutado o Presênte cont
os procêdimentos e prazo
caso, às disposiÇões dos Àrts.

parcial do contrato; d
contratar com ê Àdjninis tração,
para licitar ou contlata!

rato e obselvadas as condiÇôes dê adimplemento
s para lêcebêr o seu objeto pelo Contrat

'73 a 16, da Lei 8.666193.

da data de sua

ês pactuadas,
, conformê o

nto perduraarêm os motivos
perante a PróPria autoridadê

CIÁUSUI,À DÉCIMÀ SEGI,NDÀ DÀS PENÀIIDÀDES

A rêcusa injusta êm deixar dê cumprir as obrigaÇ
CoDtratado, gârantida a prévia dêfesa, às seguintes p

Lei 8.666l93: â advertência; b multa dê mora de 0,

sobrê o valor do contrâto por dia de atraso na entreg
contrâtadô; c multa de 10* (dêz Por cento) sobre o

ões assumidas e precêitos Iegais, suieitará o

enalidadês prêvistas nos Arts. 86 e 8l da
5g (zero virgula cinco por cênto) aPlicada
a, no lnicio ou na execuçáo do obieto ora
valor contratadô pela inexecuÇáo total- ou
articipar em licitação e impêdimento de

declaraçáo de inj-dooeidadesuspensão temPorária dê P
por prazo de até 02 (dois) anos; e

com a ÀdministraÇâo Púb1ica ênqua
té que sêja promovida sua reabilitaÇão

obed cera
s obriga

determinantes da PuniÇão ou a

fl



que aplicou a penalidade; f simuftaneamentê, quafquer das penalidadês cabíveis fundamentadas
na Lei L 666/93.
Sê o valor dâ multa ou indenizaÇáo dêvida náo for recolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaçâo
ao contlatado, será automaticamentê descontado da primeira parcela do pagamento a que o

contratado viêr a fazer jus, aclescido de juros moratÓrios de 18 (um por cento) ao mê§, ou,
quando for o caso, cobrado judiciafmênte.

crÁust,IÀ DÉcÍla rERcErRÀ - DÀ coMPENsÀÇão FrNÀNcErRÀ:
Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos terrnos dêstê instrumênto, e desdê que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adflitida a compensaÇáo financeira,
devida desdê a data limite fixâda para o pagamento até a data correspondênte ao efetivo pagamento

da parcela. Os encargos moratórios devidos êm razão do atraso oo pâgamento sêrão calculados com

utilj-zaÇão da sequinte fórmufa: EM: N, VP x I, onde: EM = encalgos moratôIios; N = número de

dias entre a data prevista para o paqamento ê a do efetivo pagamento; vP : valor dâ parcêIa a

ser paga; e I = indice de compen§aÇáo financeira. assim apurado: 1= (Tx + 100) + 365, sendo TX

= percàntua1 do IpCA-fBGE acumulado nos últimos dozê mêses ou, na sua falta, um novo indice
ad;tadô pelo Govêrno FedêraI que o substitua. Na hipótêse do !eferido lndice estabelêcldo para
a compen;aÇão finaoceira venha a se! extÍnto ou dê qualquer forma nâo possa mais ser utilizado,
sêrá ;dotado, em substituiÇão, o quê viê! a ser determinado pelâ legislaÇão então êm vigo!.

cúusu,À DúcnÀ QuÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrêntes destê contrato, as partes e1êgem o Eoro da Comarca dê

Itabaiâna.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o

assinado pelas partes ê pol duas testêmuohas.

TESTEMUNHAS

odJ ,9.ÉÇq./1

presente c

Mo

PELO CONT

TON

Prê ê
840.199.644-91
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s) vias, o qual

l4 eJ eiÍo de 2422.

í,4

8Lr^1 tq,t u4'lq
OP§, oúel]cfll]sf'.0 úe Ploletos

PRO.'ETOS E SERrrICOS LTDÀ
;Sti,,t:iirLr

DE

ÂIl$son PeÍei ra d,e LLceno

Gêotecnoloqo I 0rÍetoí

cREA 160955?03'4

1ro

.<' I


