
ESIàDO DÀ
PBI}.EITURÀ I{ONICIPÀI DE !&GEIRO

SETOR DE LrCrrÀçÃO

DrsPEÍaà No Dvo000{/2022
PROCESSO ÀDl,rÍNTSTBÀTrVO No DV 00004/2022

CONTRÀ5o No : 00036/2022-CPIJ

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEEITURÀ MUNICIPÀÍ, DE
MOGEIRO E SBS PAIXÀO TERFÀ NOVA ITDA, PÀRÀ EXECUÇÃq DE SERVIçO
CONFORME DÍSCRIMINÀDO NESTE INSTRUI'ENTO NA FORI'íA ÀBAIXO:

PêIo presentê instrumento de contrato, de um lado Prefej-tura Municipâ1 de Mogeiro - Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centrg - Mogeiro - PB, CNPJ n' 0I . I 6 6 . 5 01 / 0 0 01- 6 7 , neste ato
replesentada pelo Prefeito Antonio José Eelreira, Brasileiro, So1têiro, Enpresario, residente e
doniciliâdo na sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea Rurâf - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro tado
SBS PAIXÀO TERRÀ NOVÀ LTDÀ - R ÀPOLONIO PEREIRÀ, 298 - CENTRO - BREJO DOS SANTOS - PB, CNPJ Nô
41.053.52010001-40, dolavante sÍtnplesmente CONTFÀTADO, decidi!âm as partes contratântes assinar
o presente contrato, o qual se regerá pelas cLáusulas e condiçôes sêguintês:

cúugur.À pRrlrEÍRÀ - Dos FrrNDrülNEos:
Este contrato decorre da Dispensâ de l,icitaÇâo ír" Dv00004/2022, processada lros termos da Lêi
Eederal no 14.133, de 01 de nbril de 2021i Lei CompleÍnentat í" 723, de t4 de Dezembro de 2006i
e tegislaçáo peltinente, consideradas as alEeraÇóes posEerioles das referidas nonnas, às guais
os contratantes estão sujeitos cono tahbém às cláusulas deste contlato,

C!ÁUSI,I.À SEGI'NDA - DO OBJETO:
o presente contlato, cuja lavlatura foi autolizada pela Portaria r\é Dv 00004/2022-04, dê 07 de
IrbriL de 2022, te por objeto: sERvrÇo LEVÀNTAMENTo ToPoGRÁElCO PLÀNrÀITrMÉTRTCO E ELÀBORÀÇÃO
DE PROJETOS DE PAVIMENTAçÃO EM PARALELEPÍPEDO NÀS COMUNIDADES: MÀNIÇOBÀ E COMUNIDÀDE DE CHÁ DE

ÀREIA, COMO TAHBfu,Í O SERVIÇO DE TEVANTÀ}.{ENTO ?OPOGRÁFICO NO ÁMBITO DESTE MUNICÍPIO.

O servj.ço deve!á ser executaclo rigorosênente dê acordo con as condiçóes êxpressâs neste
instrumento, proposta aprêsentada, espêci.ficaÇões técDicas cor re spondente s , processo de Dispensa
dê licitaÇáo n" Dv0O004/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo
pàrtes intêgrantes do plesente contrato, independente de transcriÇáo; e sob o legime de
ênpreitada por pleço global.

cLÁusu.À rzRcErRÀ - Do vÀrpR r PR!ços:
O valor total dêste contrate, a base do preÇo proposto, é de R§ 39.400,00 (TRTNTÀ E NOVE MIL E

OUATROCENTOS REÀIS).

I@ DI I'IfIDÀDE IDÀDE D . IrNttÁRro ! P. TOtÀ!
1 TÀI.IENTO TOP ICO PLÀNIÀI,TIM TRICO I'N D 13.500,0 13 .500, 00
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cLÁusuÍ.À ornRra - Dl RrPÀcfinÇÃo:
os pleços contratàdos sáo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prâzo de vigência do contrato e mediante solj.cj.taÇâo do Contlatado, acompanhada de
demonstraÇão anallticô da vari.aÇão dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e
fornaÇâo de prêÇos, ou do novo acorda, convenÇão ou sêntênça normativa quê fundaÍnênta a
repactuaÇáo, os preços pode!ão ser repactuados após o intelregno de um ano, con data vinculadê:
à da âpresentaÇão da prgposta, pâra custos decorrentes do mercado; e ao acordo, à convenÇão
coletiva ou ao dissÍdio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de máo de
obla.
o contratànte náo se vinculalá às disposj,Çõês contidas en acordos, convenÇões ou dissídios
coletivos de trabalho quê tlatem dê matéria não trabalhista, de pagamento de participaÇáo dos
trâbalhadores nos luclos ou resultados do contratado, ou que estabê1eÇam direitos não previstos
ên Iei, como valores ou índices obrigatóri9s de encalgos sociais ou prêvidenciários, bem coÍno
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É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acoldos, convenÇões ou dissídj-os
coletivos de trabalho que tratem de obrigaÇões e direitos que somentê se aplican aos contratos
coÍn a ÀdministraÇão Pública.
À repactuaçáo deverá observar o interregno mlnimg dê um ano, contado da data da apresentaÇão da
proposta ou da data da úItima repactuação.
À repactuaÇão pode!á ser diyidida em tantas parcêIas quantas forem neceEsálias, observado o
princípio da anualidade do reajuste de preços da contrataÇão, podendo ser reaLizada em nonentos
distintos para discutir a variaçâo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, como os decorrentes de máo de obra e os decorlentes dos insunos necessários à
execuÇão dos serviços,
Quando a contlataÇão envolver mais de uma categoria plofisgional-. a repactuaÇâo processada cotn
data vinculada ao acordo, à convenÇão Çoletiva ou ao dissldio coletivo ao qual a proposLa êsteja
vincqlada, pâra os custos dê Ííâo dê ob!a, podêrá ser divj.didâ em tantos quântos folem os acordos,
convenÇões ou dissÍdj.os coletivos de trabalho das categorias en\rolvidas na contrataÇão.
O registro da variaçáo do vâ1or contratual para fâzer face à repactuaÇão de preços plevistos no
próplio contratg, pode!á ser lealizado por apostilamênto.
O prazo parâ rêsposta ao pedido de rêpactuâçáa de preÇos, quando for o caso, será de até um mês,
cantado da data do fornecimento de tocla a documentação prevista no S 6, do Art, 135, da Lei
14 .133/21.

cuíussr.A eunltÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de MogeiÍo: LEÍ MUNICIPÀÍ, 358/2027 02.080-SEC.DE INDUST
E INEFÀ ESTRUTUFÀ 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC. PESSOÀ JURIDICÀ

coMERCl0

a
b
À

cúosgr.À slxrÀ - Do PÀGttuENÍo:
O pagamênto se!á efetuado mediante processo regular e en observância às nornas e procedimentos
adotados pelo Contlatante, ben cono as disposiÇões dos Arts. 141 â 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorreÍ no prâzo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

cIÁgsUI.À sÉTDa - DOs PBTZOS E DÀ IrIGúNCIÀ:
os prazos náximos de início de etapas de execuÇáo e de concluaáo do objeto ora contratado, que
adhitem prorrogaÇáo nas condiçõês e hipóteses plevistas na Iei 14,133/21, estâo abaixo indicados

se!ão considelados da emissáo dâ Ordêm de Servj-Ço:
- Inicio: Imediato;
- Conclusão: 2?0 (duzentos ê setenta) dias.
vigênciâ do presente contrato será determinada: até o final do exercício finânceiro dê 2022,

considerada da data de sua assinaturai podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos ternos doa
Arts. 105 a 114, da Leí 74.133/21.

cL,Áusur.A orrÀvÀ - DÀ3 oBRrGÀçôEs Do coslRtrÀNE!:
a - EfetuaE o pàgamento lelativo a execuÇão do serviÇo efetivamente reaLj.zado, de acordo con as
respectivas cláusulas do prêsente contrato;
b - Ploporciona! ào Contrâtado todos os meios necessários para a fiel êr<ecução do servlço
contratado;
c - Notificâr o Contratado sobre qualquer irregulalidade encontrada quanto à qualidade do
sêrviço, exercendo a mais ampla e coÍnpleta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suâs
lesponsabitidâdes contratuai s e fegaj.s;
d - Designar replesentantês com atribuições de Gestôr e Fiscâl deste contlato, nos termos da
norma vigêntê, especialmente pâra acompânhar e fiscafizar a sua êxêcuÇão, res pe cti vâmente,
permitida a contrataÇão de tercej.ros para assistência e subsÍdio de informaçôes peltinentes a
essas atribuiÇões;
e - Observar, em conpatibilidade com o objeto destê contrato, as disPosiçôes dos Arts. 115 a
123 da Lêi L4.133/27.

cLriosuLÀ Nolq - DN, omreÀç:ols Do cotrlx rÀDo:
a - Executàr devidamente o selviÇo descrito na CIáusuIa corlespondêntê do presente contratg,
dentro dos melhores parâmêtros de qualidade estâbelecidos para o ramo de atividade !elacionada
ao objeto contratual, cotn observáncia aos prazos estiPulados;
b - Besponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôês concelnentes à legísIação fiscal, civi.l,
tributáriâ ê trabàlhista, bem corno por todas as despesas e conplomissos assumidos, a qualquer
tÍtulo, perante sêus folnecêdores ou tercêiros ê!n râzão da execuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represenEe integralmente ern todos os §eus atos;
d - Pernitir e facilitar a fiscalização do ContÍâtante devêndo prestar os informes e
escla!ecimentos solicitados;
e - Será responsáve1 pelos danos causadog di!êtamente ao Contratante ou a têÍceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na exêcução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidâde
a fj.scalizaÇão ou o acornpanhamento pelo órgão intêressado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizàÇão expressa do Contratantei
g - Manter, durante a vigência do contlato, em compatibilidade com as obrigaÇões àssumidâs,
todas as condiÇóes de regularidade e quâIificação exigidas no respectivo plocesso de contrataçáo
direta, âpresentando ao contrâtante os documentos necessários, sempre que §olicitado;
h - cumpri! a reserva de cargos prevista em 1ei parâ pessoa com dêficiência, pala rêabilitado
da previdência Social ou para ãprendiz, bem como as Eêselvas de calgos previstas em outlas
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nornas específicas, êo longo de toda a execuçáo do contrato, e sempre quê soticitado pelo
Contratante, deverá complovar o cumprinento dessa reservâ de cargos, con a j.ndicaÇão dos
empregados que pleencherêm as refelidas vagag;
i - Apresentàr, quando solicitado pelo Contlatante, sob pêna da mesma nulta apLicada pêIa
infração administ!âtivê dê dar causa à inexecuÇão total da contlataÇão, conprovação do
cumplinento dâs obrigações tlabalhistas e com o Eundo dê Garantia do Tempo de Selviço em rêj-açâo
aos empregados diretâmente envolvidos na execução do presente contlatato, na fodna egtabelecida
no Art. 50, da lei 14.133/21;
j - Obselvar, en compatibiLidade com o objeto dêste contrato, as disposiÇões dos Arts. 115 a
123 da Lêi 14.133/21.

cr.Áusur.À DÉcDÃ - Dà ÀrrERÀçÃo r rxtrnçÃo:
Este contrato poderá se! alterado com a devida justificativa, unilatelaLrnente pelo Contratante
ou po! acordo entre as partes, nos casos e condiÇões previstas nos Àlts. 124 a 136 e sua
extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a anpla
defesa, ocorrêrá nas hipóteses e disposiÇões dos Arts. 13? a 139, todos da Lei 14,f33/2f
Nas alteraÇões uniLatelais a que se refere o inciso I, do caput do Arru, L24, da Le! 14,!33/2!,
o Contratado se!á obrigado a aceita!, nas mesmas condiçóes contrâtuais, acréscimos ou supressôes
que se fizêrem nos serviços, de até o rêspectivo limite fj.xado no Art, 125, do mesmo diploma
Iegal, do valo! iniciâI atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão pode!á excêde! o
1iÍnite estabel-ecido, salvo as suprêssôes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

cl.ÁusurÀ DÉcD,a pRD@rRÀ - Do RtcEBrxEtsro:
Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de âdinplêmento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e condiÇões para rêcebêr o seu objêto pelo Contratante obedecerão,
conforne o caso. às disposiÇões do Alt. 140, da ],ei 14.133/21.
Por se tratar de serviço, a assinatura do terno detalhado de recebinento plovisório, se dará
pelas partes, quando velificado o cumprinento das exigência9 de ca!áter técnico, até 15 (quinze)
diâs da comunicação escritâ do Contatâdo. No cago do terno detalhado de recebimento definj.tivo,
será etnj.tido e assinatura pefas palt.es, apenas após o decu!so do prazo de obsêrvaÇão ou vistoria,
que conprovê o atêndimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser supeli.or a 90
(noventa) dias, salvo êm casos excepcionais, devidâmêntê justificados.

cT.ágsUIÀ DÉcD4 sEGgTDà - Dà5 PltqI.IDàDEs:
O Contratado será responsabif i z ado adminigtrativamente, facultada a defesa no prazo legal do
intêressado, pelas infraÇões prevista6 no Art. 155, da Lei 14,133,/21 e se!ão apLicadas, na
forma, condições, reçlras, prazos e procediÍnentog dêfinidos nos Àrts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguj.ntes sanÇões: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa
de dà! câusa à inexecução parcial do contlato, quândo não se justificâr a inposição de penalidâdê
mais g!a\re; b - multa de morâ dê 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) aplicada soble o eà1or do
contrato, por dia de atraso injustificado na execuÇão do objeto da contrataçâo; c - multa de
10* (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infraçôes adninistrativas
previstas no refêrido Art, 155; d - impedinento de licita! e contatar no &n-bito da AdÍninistrâção
Pública direta e indireta do ente fedêrativo que tiver aplicado a sanÇão, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao lesponsáeel pelas infraÇões adninistrativas previstas lros incisos II, I]I,
Iv, v, vI e VII do caput do rêferido Àrt. 155, quândo não se justificar a imposição dê pênalidade
mais grave; e - decLarâção de inidoneidade para Iicitar ou contratô! no &rbito da ÀdninistraÇão
Pública direta e indileta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao
responsáveI pelas infraçõês administrativas previstas nos incisos vIII, Ix, x, xI e xII do caput
do referido Art. 155, bem como pêlas infraçôes administrativas previstas nos incisos IÍ, 1II,
IV, V, VI e vII do caput do mesmo artigo que justifiquen a imposição de penalidade mais grave
que a sanÇâo referida no S 4o do refêrido Art. 156; f - aplicaÇáo cunulada dê oulras sanções
previstas na Lei 74.133/21,.
Sê o valor da multa ou indenizaÇáo devida não fo! recolhido no prazo de 15 diâs após â comunicação
ao Contratado, será automaticamente descontado dâ primei!a palceLa do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros noratórios de 18 (un por cento) ao rnês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cLtiusgr.À DÉcDa rERcErRÀ - DA cct@lrÍgÀÇÀo Frt{âNcErRA:
Nos casos de eventuaj,s atrasos de pagamento nos ternos deste insttumênto, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de âIguma forna pârâ o atraso, se!á adíLitida a compensâÇão financêira,
devidâ dêsde a data Iinite fixadâ parâ o pagamento até a data corrêspondente ao efetivo pagamento
da parcela. os encargos moratólios devidos em razão do atrago no pagamento sêrão calculados con
utilizaçãodôseguÍntefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=nÚmerode
dias entrê a data prevista pata o pagahento e a do efetivo pagânênto, vP = valo! da parcela a
sêrpagâ;eI=índicêdêcompensaçãofinanceira,assimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
: percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo coverno FederâI que o substitua. Na hipótese do refelido Índice estabelecido para
a compensâÇão financeira venha ê ser extinto ou dê qualquer forna não possa mais set utilizado,
será adotado, em substituiçáo, o que vier a ser deterÍninado pela legisLaçâo então en vlgor.

CLIIUSUI.À DÉCIT'À Qt,lREÀ - DO FORO:
Para di.rimir as questões decorrentes deste
Itabaiana.

contrato, as partes elegem o foro da Comarca de
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E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en o2(duas) vias, o quaL vâi
assinàdo pelas partes e por duas testemunhas,

7 de Àbri1 de 2022,

TESTEMUNHÀS

eeó ,8s. slf-Í
840 99.644-91

PELO CONTRÀTÀDO

9.rro. !-..totgi ..ro. s,
9AS PÀTXAO TERRÀ IIOI'À LIDT1tut.924 3

PEIO

Mogeiro

TE
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