
ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
PREFS]SOF,À MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMIssÀo PER}BNEI TB DE LIcITÀÇÀo

toÊ,íÀDÀ DE PREçOS No 00001/2022
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NO TP OOOO1,/2022

coNrBÀTo N" I ooo31 / 2022-c?L

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CEIEBRÀM À PREFEÍTURÂ MUNICIPÀL DE
MOGEIRO E WüX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA T,TDÂ, PARÀ
EXECUÇÁO DE SERV]ÇO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE lNSTRUMENTO NA EOR},IÀ
ABAIXO i

Pefo plêsentê instru&ênto de contrâto, de um lado Prefeitura Municipâ1 de Mogeiro - Av,
Presidente Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogei!o - PB, CNPJ ôo 0I . 8 6 6 . 5 01 ,/ 0 0 0 1- 6I , nêste ato
representada pelo Prefeito Àntonio José Ferreira, B!âsrleiro, Solteiro, Empresario, residente e
doniciliado na Sitio Pintâdo de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante simpfêsmentê CONTFÀTANTE, e do oUtro -Iado
lIüX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA ITDA - R BÀNANEIRÀ§, 361 . MANÀIRÀ _ JOÀO PESSOA - PB,
CNPJ n' 1 3 . 4 0 I . 0 I 5 / 0 0 0 1 - 9 3 , doravante simpfesmente CONTRATADO, decidiram as partês contrâtântes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas Çláusulas e condiÇões seguintes:

CLÀOAUIÀ PRII@TRA - DOS ESNDÀI@NTOS I
Estê contrâto decorre da licitaÇão moda.Iidade Tomada de PreÇos n" 000A7/2022, procêssâda n
termos da l,ei Fêdêral no 8.666, de 21 dê Junho dê 1993i Lei comp.Iementàr no 123, de 14
Dezenbro de 2006,| e }egislação pertinente, consideradas a9 alteraçôes posterioles das refelid
normas,

cLiiusrr,À sEernqDÀ - Do oBirEro:
O prêsênte contràto tem por objêto: CONTRÀTAÇÃO DE

LUMÍNOTÉCNICODA DA CIDÀDE DE MOGEIRO.

o serviÇo develá sêr êxecutado rigorosanente de acordg com as coodiçôes expreasas nes
instrumento, proposta âpresentada, especificaÇôês técnicas corrêspondent e s , procêsso
licitação modalidadê ToÍnada de P!êÇos no A00A7/2022 e instruções do Contratantê, document
esses que ficam fâzêndo partes j-ntegrantes do prê§ente
sob o regime de empreitada por p.eÇo global.

contrato, independente de transcriçâoâ
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CIJ{USUI,À IERCEIRÀ - DO \rÀI,oR E PREÇOS:
O valor totat destê contrato, â basê do preÇo proposto, é de RS 109.981,92
NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) .
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EMPRESA PARA EXECUÇÁO DE SERVIÇO DE PROJE

CODIGO DISCRIMINÀÇÀO T'NIDÀDE QUÀNTIDÀDE P. UNITÀRIO
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO IUMINOIÉCNICODÀ
CIDÀDE DE ÚOGEIRO

DÀ

sofrer rêajuste após o interregno dê um ano, na mesma proporÇão da variaÇão vêrificada no IPp
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de âpresentaçâo da respectiva proposta, exclusivarnep
para as obrigaÇôes iniciadas e concl,uldas após a ocorrência da anualidade. 3
Nos reajustes subsêquêr1tês ao prineixo, o interregno mlnimo dê um âno sêrá contado a partir B
efeitos flnanceiros do ú1timo reâjuste. à
No câso de âtraso ou não divulgaÇâo do índice de leajustamento, o Contratante pâgârá êo contlaag
a importância calcufaçla pela últina variâçáo conhecj.da, lj.quidando a diferença correspondef;
tão logo seja divulgâdo o lndice deflnitivo. ficê o Contratado obrigado à àpresentar memóriâ;
cálculo referente ao reâjustamento de preços do valor lenanescente, sempre que este ocorrerS
Nas aferiÇôes fina.is, o lndice utilizado para lêajuste será, obri gatori ame nte , o definitivop

.987,92

Totat:
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CI.i(USIII,À QI,ÀRTÀ - DO REÀJI'STÀT'ENTO EM SE§TIDO ESTRITO:
Os prêÇos contlatados são fixos e lrrêajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo dê vigência do contrato e mediantê solicitaÇâo do Contratado, os preÇos p

Caso o íâdicê estabefecido para rêajustamento venha a se! extinto ou dê qualquer forrna não p
mais ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a ser determinado pelâ legisl
entâo em vigor.
Na ausência dê p!êvisão legal quanto âo índice substituto,
oficiat, para reajustamento do preço do valoi remanescente, por
O reajuste pode!á ger reafizado por apostifameÂto'
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as paltes elegerão novo in
meio de ter:mo ad

Este documenlo Íoi assinado eletronicamente por Wellington Jaídel Ribeiro De Otiveirâ
PâÍâ vêriÍcâí as assinaturás vá ao site https:/Áíww.porlâldeâssinâlu.as.côm.bri443 ê uílíze o código 45C9-D5FF-9668-2



CÍNíUSUÍ.À SEXEÀ - DO PÀGÀ}'ENTO:
o pagamento selá efetuado medj.ante processo regula! e en observâncj-â às normas e procedimentos
adotados pelo Contrâtante, dâ seguinte maneira: Pala ocorrer no prâzo de trinta dias, contados
do periodo de adimplemento.

cúrrsuÍ.À eurN!À - DÀ DorÀqÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaçâo, constante do o!Çameito vigentel
Recursos Próprios do Munlcipio de Mogeiro: IEI MUNICIPÀL 358/2027 02.080 SEC. DE INDUST,
E INFRÀ ESTRUTURÂ 02480.25.'152.1025.1115 CONST, ESTENSAO E MANUT. DÀ REDE
4.4.90.39.00.00 ouTRos. sBRvÍcos DE TERCErRos-PEssoÀ.ruRÍDrcA

cLiiússr,À sÉr:t4 - Dos PRÀzos E Dt vrcÊNcrÀ:
Os prazos náximos de início de êtapâs de êxêcução ê de conclusão do objeto ora
admitêm prorrogaÇão nas condiÇões e hlpóteses previstas no Àrt, 57, § L', da Lêi
abaixo indicados e serão considerados da êssinâtu!â do Contlâto:
a - fnicio: Inediato;
b - conclusão: 2 (dois) neses.
À vigênc.ia do prêsente contlato se!á deterninadat até 17/06/2022, considerada
assinatura; podeôdo se! pro.rogada nos termos do Art. 5?, da ],ei 8.666193,

COMERC]O
EIETRICA

contratado, que
8.666/93, êsLão

da data de sua

cUiusUI.À oITIIIÀ - DA§ OBRIEAÇôES DO CONERÀEÀNEE I

a - Efetua! o pagamento relativo a execuçeo do serviço efetivamentê reàlizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para a fiê1 execução do sêrviço
contratêdo,
c - Notificar o Contratâdo sobrê qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do
serviço, exelcendo a nai.s ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contràtuais e Legaj-s;
d - Designâr representantes coln atribuj.ções de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, espêciêImênte pâra acompanha! e fiscaliza! a sua execuÇão, re spect ivanêote ,
permitida a contratação de tercei!os pala asslstência e subsÍdio de informações pertinentes 

-aessas atribuições. E

cúIrsu&À NolrÀ - DÀs oBRrcÀÇôEs Do colÍlRÀtÀDo: 3
a - Executar devidâmente o serviço descrito na C1áusula correspondente do presente contrat6
dentlo dos melhores parâmêtros de quafidade estabel.ecidos pa!a o rano de âtlvidade rêfacionà&r
ao objeto contratual, con observância aos prazos êstipufêdos; 3
b - Respolrsabilizar-se por todos os ônus e obligaÇôes concelnentes à legistação fiscal, civili
tributária e trabalhista, ben cono por todas as despesas e conpronissos assumidos, a quafqu€r
título. perante seus fornecedôres ou têrceilos em râzáo da execuÇão do objeto contratado; g,
c - Mêote! p!êposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contrataote, qüaodo da execuçâo do contrat€,
que o represente integralnentê em todos os seus atos;
d - Permitir ê facil.itar a fiscalizaÇão do contratântê devêndo prêstar os informes 3
esc.Iarecimentos solicitados, j
e - Será responsáveL pelos danôs câusâdos diletamênte ao Contratante ou â têlcêiros, decorrênE+
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa !esponsabifidédÊ
a fiscalizaÇão ou o aconpaohamento pelo órqão intêressado; õ+
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou en palte, o objeto deste instrumento, §à
o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Cootratante; E- 5
g - Manter, durante a viqênciâ do contrato, em compatibilidâde com as obrigaÇôes assumj-dgs:
todas a6 condições de habilitaÇão e qualj-fi.cação exigidas ng lespectivo processo licitatóÂ{
apresentando ao Contratante os docunentos necessários, semple que sol-iÇitado. ÊE

4s
cússu,À DÉc!{A - DÀ rúTERAçÂo E REscÍsÃo: â ã
Estê contrato poderá ser âItêrado com a devida justificatlva, unilateralmente pelo ContrataÉ+
ou por acordo entre âs partes, nos casos previstos no Alt. 65 e será resciôdiao, ae pÇI6
direito, confolme o disposto nos Arts. '7'7, '78 e ?9, todos da Lêi 8.666,/93. 

=;O Contlatado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas coodiçôes contratuais, os acréscimos iqr
supressões quê se fizeren nos serviços, até o tespectivo limitê fixado no Art. 65, § 1' da üe.1
8.À66/93. Nenhum acrésciÍ[o ou supressâo podêrá excêder o limite estabelecido, sâfvo as s,.rpress§$
resultantes de acordo celebrado entre os contrâtantes. 

E!
cúÁUsuI.A DÉCN{A PRI}@IBÀ - DO RECEBIMEN1TO I

Exêcutado o presente conttato ê observadas as condiÇÕês de adimplemento das obrigaç ôes
9o

tuad#s',,
os procêdimentos e prazos pâra receber o seu objêto pelo Contlatante
caso, às dlsposiÇôes dos Àxts. 13 a'16, da ],ei 8.666193.

obedecerã fa .o

CLÀUSUI,À DECIIA SEGUIIDÀ - DÀS PENÀ],IDÀDES:
A recusa injusta en deixar de cumprir as obrj-gaÇões
contratado, garãntida a prévia defesa, às seguintes
T,êi 8,666/93: a - advertência; b - mufta de inora de 0

sobre o valor do contrâto po! dia de atraso na entre
contratado; c _ multa de 10* (dez por: cento) soble o
parcial do contrato; d - suspensão temporária de
contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (

i

âssumidas e preceatos fegais, sujeitâ
penalidades prêvistâs nos Arts. 86 e B

,58 (zelo vlxgula cinco por cento) aplicF
ga, no inlci o ou na execuÇão do objeto
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valor contrâtado pêIa lnexecuÇão tota
participar em licitação e impediment
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dedois) anos, e declaraÇão dê inidonei
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enquanto perdurarêm os motivos

Pâ.â vêriícâ. as assinaturas vá ao sile https:llwww.porlaldeâssinâtuías.cofi br:443 e útilizê o códioo 45C9-D5FF-9668-2CEB



deteaminantes da puriÇâo ou até que seja promovida sua rêabilitaÇâo perante a próp!ia autoridade
que aplicou a pena.Lidade; f - s imul tane amente, qualque! das penalidades cabÍveis fundamentâdas
na Lei 8.666/93.
Se o vaLox da multa ou indenização devida não for recolhido l1o plazo de 15 dias apôs a comunicaçâo
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira pârcê1a do pagamento a que o
Contrêtêdo vier a faze! jus, acrescido de juros moratórios dê 18 (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cu(usurÀ DÉclle. rERcErRÀ - DÀ coMpENsÂÇÃo FnBlrcErRÀ:
Nos casos dê evêntuâis atrasos de pâgahento nos telnos deste j.nstrumento, ê dêsdê que o Contrâtado
não tenha concorrido de alguma forma para o âtrâso, será adnitida a compenaaÇáo finaoceira,
devida desde â datâ linite fir<ada pa!â o paganênto até a data co!lespondêntê ao efetivo pâgamento
da parcela. 0s encargos moratórios dêvidos em razão do atraso no pâgamento sêráo calculados com
utj-Iizaçãodaseguiôtefórmula:EM=NrVPtI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númêrode
dias entre a data prevista parâ o pagamento e â do efêtivo pagamênto,' VP : vâlor da parcela a
ser pâga; e I = indj.ce de compensação financeira, assim apurado: I = (Ix + 100) + 365, sendo Tx
= percentual do ÍPCA-IBGE acumulado nos últimos dozê mêsês ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo Governo Eederaf que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a compensaÇáo filanceira venha a ser extioto ou de quafquer forna não possa maj-s ser utilizado,
sêrá adotado, êm substituição, o que vier a ser dêtêiniirado pela lêgislâçâo êntão em vigor.

crÁosl,I,À DÉcrra egÀRrÀ - Do roRo:
Para dirimir às quêstõês dêcorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Conarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno âcordo, foi lâvrado o
àssinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

presênte contrato em 02(duas) vias, o qual vai

e Abr1l de 2022.

(rãL-G <;^"L-
ghr.tol t.9),t-t- 3/ Prêfe

840.1 9.644-91
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PELO CONTRÀTADO
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86F76D0B63C5DF95 1 6876E8AEC6488E9709385074D783831 ED786EgCB29C27 52

e Wellington Jardel Ribeiro De Oliveira - 300.303.578-96 em 11104/2022 12:35 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

ldêntiÍicaçao: Autenticação de conta
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Cf ient Timestamp Mon Apr 11 2022 12:35:38 GMT-0300 (-03)

Geolocation Latitude: -7.171887068078603 Longitude: -35.3821471480889,l Accuracy:
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Assinatura:

Hash Evidências:
48A4E341 D1 CE40E2F4CD4549337865D1 422656AF42D64FA32AE09408393568C0

E

O documento acima Íoi proposto para assinatura digital na platafoÍma Portal de Assinaturas Certisign.

Para veriÍicar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.brlverificar/45C9-D5FF-

9668-2CE8 ou vá até o site https://www. portaldeassinatu ras.com.br:443 e utilize o código abaixo para

veriÍicar sê este documento é válido.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/0412022 é(sáo) :




