
ESTÀDO DÀ PÀ3,ÀIBÀ
PRÊFEÍTI'RÀ MÍJNICIPÀÍ, DE MOGEIRO

coMrssÂo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

PRECÃO PRESENCTÀI No 00021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" PP AAA21/2422

CONERÀTO N" t 000'19/2Q22-CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀ}4 A PREPEITUBÀ MUNICIPAL DE

MOGETRO E CLAUDINEIÀ LEITAO MÀRTINS SATIRO, PÀRA EXECUÇÀO DE SERVIÇO

CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA FOR}4À ABÀIXO:

Peloplesenteinstrumentodecontrâto,deumladoPIefêituraMunicipaldeMoqeiro-Àv.
Presiiente Joáo Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, cNP'l n' 08'866'501/0001-6?' neste ato
representada pelo Pr:efeito Àntooio José Ferreira, Br:asileiro, Softeiro' Empresario' resldente e

dornicitiado nu sitio Pintado de cinà, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPr no 840'199'644-91,
Carteira de ldentidade n. 3360118 SSppA, doravante sinplesmente CONTRÀTANTE, e dÔ outro lado

CLAUDINEIA LEÍTAO MARTINS SÀTIRO - AV RIO BRÀNCO, 563 - CENTRO - PATOS - PB' CNPJ n'
14.313.1?9,/0001-41,dolavaotesimplesmenteCoNTRÀTADo,dêcidiÍamaspaltescontratantesassinar
o presente contrato, o qual §e regerá pelas c1áusulas e condições seguintê§:

CI.iiUguI,À PRDdEIN,À - DOS FUNDÀI'IEIIIOS :

Este contrato decorre da licitaÇão nodalidadê Pregão Pr.esencial n" 00027/2022, plocessada nos

termosdaLeiFedêraln.lo.52o,delTdeJrrlhode2002esubsidialiamentêaLeirederalno
8.666,de21deJunhode1993;LeicomplementaÉt!"123,de14deDezerürode2006;Decreto
MunicipaL no 016, de 1O de Nove[üro de 2006; e ]egislaÇão pertinênte' considêradas âs alteraÇões
postêrioles das referidas norma§.

CúUSULÀ SECUNDÀ - DO OB.]ETO:

o presentê contrato tem por objetor CoNTRÀTÀÇÁO DE EMPRESA PÀRÀ

],E'ANTAMENTO TOPOGRÀEICO E ELABOBÀÇÃO DE PROJETOS PÀRÀ MELHORIAS

ESTRÀDAS VICINÀTS NA ZONA RURÀL NO ÂMBITO DESTE MUNTCIPTO'

DÍ SCRrMÍllÀÇr{o

n ievermÀ rNro roPocú[]co E BI,ÀBoRÀÇÀo

PARA MELHORIAS PRIMAR]AS E ADEOUÂÇÃO

VlCINAÍS NÀ ZONÀ RUBÀ], DO MUNIClPIO

DE

DE
DE

UNIDÀDE
UND

guaxrioloe e.uNriÁnro P. torÀL

EXECUÇÁO DOS SERVIÇOS
PRÍMÃRIAS E ADEOUAÇÃO

-___-_lrorrl:l 138.000,00i

DE

DE

oselviçodeverásexexecutadorigorosanentedeacoldocomascondiÇôesexprês§asneste
instnrnento, proposta aprêsentada, espêcificâÇóes técnicas corlêspondentes ' processÔ de

Licitaçáo moaariaãae pregáo presencial n. oao2l/2a22 e instruções do contlatante, documentos

esses que ficam fazendo paltes integrantes do presente contrato' independentê de transcriÇáoi e

sob o regimê de êmpleitada por prêÇo 91oba1'

crÁusuÍÂ TERCETRà - DO '\rÀI,oR E PREÇOS:

O vaLor total destê contrato, a base dÔ

OITO MIL REAIS ) .

preÇo proposto, é dê R$ 138.000,00 (CENTO E TRINTA E

CODIGO
sr-nvrÇo o1

1. 138.000,0c 138.000,00

PROJETOS
ESTRADÀS
MOGEIRO.

cúuSUTÀ OI,ÀRTÀ - DO REÀ.,USTÀUENTO EM SENEIDO ESTRIÍO:
ós preços-contratados sâo fixos e irrêajustávels no prazo de um ano'

õãr.ri.o'ao prazo de vigência do contrato ê medÍantê solicitaÇâo do contratado, os preÇos podêráo

sofrerreajusteapósointerrêgnodelnnano,namesmapropo!çãodavariaÇãoverificadanolPCÀ-
IBGE acumulado, torôando-se portu"" o mês dê apresêntaÇâo da respectj'va proposta, êxclusivanente

pãiu ." oltiq.ções iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidadê'
Nosrêajustessub§equentesaoplimeiro,ointêrregnomÍnimodermanoserácontadoaparti!dos
efeitos finânceiros do úItimo leajuste'
No caso dê atraso ou "a. 

ai""i!aça. do indice de reajustamento, o contratante pagará ao conlratado

a irnportância calculada p"iu-,liti*" variaÇão conhecida, liquidando a dj-fereoÇa correspondente

tâo logo §eia divufgado o lndicê definitlvo' Eica o Contratado obti'gado a apresentar mêmória dê

àài.,rfá ,"fáre^te aã reajustamento dê preÇos do valor rêmanêscente, §êmpre que êste ocorlêr'
Nas afeliÇões finais, o rnái.u "tlfi'uào 

para reaiustê será' obrigatoriamente ' o definitivo'
Caso o lndice êstêbêlecido para reajustarnento venha a sêr ê>atinto ou de quâ1quer fonna nãÔ possa

mais ser utifizado, será adotado. e; substituiÇão' o que vie! a ser determinado pela leglsfaÇão

l

índice substituto, as partes elege!ão novo lndiceentão ên vigor.
Na ausência de previsáo lega] quanto ao

oficial, para reajustamento do preÇo do valo! remanescente' por

_@
o de têrmo aditivo.



CIJ{USULÀ SE:'TÀ - DO PÀGAüENEO:
O pagamênto será efetuado mediante procêsso regular ê em obsêrvâôcia às normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte maneiral Para ocorre! no plazo de trinta dias, contados
do pêrlodo dê adimplemento.

À lecusa lnjusta em deixar de cumprir as obrig
Contratado, gârantida a prévia defesa, às sequi
Lei 8.666l93: a advertência; b multa dê mora
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entlega'

mufta dê 10* (dez por cento) sobrê o va

clÁggulÀ sÉTI}Â - DOS PRÀZOS E DÀ \,lrG,ÊNCÍÀ:
os prazos máxinlos dê inlci-o de etapas de execuÇáo e dê conclrlsão do objeto
admitem pror.rogaçáo nas condiÇões ê hipótesês previslas no Art. 57, § 1o, da
abalxo indicados e aerão considerados da assinatura do contrato:
a - Inicio: Imediato;
b - Cônc1usáo: 7 (sete) meses.
A vigência do prêsente contrato sêrá determinada: até o final do exerclcio
considelada da data de sua assinatuaa; podendo ser prorrogada nos têrmos
8 -666/93.

CIÁUSUI,À DÉCII'íÀ SEGUNDÀ DÀg PENÀIIDÀDES:

ora
Lêi

contratado, que
8.666/93, estáo

financêiro de 2022,
do Art. 57, da Lei

crÁusur,À orrÀvÀ - DÀs oBRTGAÇõES Do coNTEÀTÀtÍrE:
a - Efetuar o paq:allênto relativo a execução do sêrviÇo efêtj.vamente realizado, de acordo con as

respectivâs cl"áu§ulas do presente contrato;
b j proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇão do serviÇo
contratado;
c - Notificar o contratado soble qualquer irregulalidade encontlada quanto à qualidadê do

serviÇo, exelcendo a rôais ampla e completa fiscalização, o que não exime o contratado de suas

rêsponsabilidades contratuaj-s e lêgais;
d j Desiqnar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da

norrna vilente, especialnente para acompanhar e fiscalizar a sua execuçáo, !êspectivamente '
permitida" a contratação de tercêiros para assistência e subsidj.o dê inforrnaÇôes peltinentes a

essas atribuj.Çõês.

cu(usuLÀ No!{À - DAs OBRÍGÀçôES DO CONIRA!ÀDO:
a - Executar devidamênte o serviÇo descrito na cfáusuIa colrêspondente do presente contlato,
dentro dos melhoies parâmetro§ de qualidade êstabelecidos pala o ramo de ativj"dadê rêlacionada
ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazos estipulados'
b - Ràsponsabilizar-sê por todos os ônus s obrigaÇões concêrnentes à lêgislaÇáo fi-sca1, ci'vi1,
tributá;j-a e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assümidos, a qualquer

titulo, perante seus fornêcedorês ou tercelros êm razão da execuÇão do objêto cont!atado;
c - Mant;! preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuçáo do contxato'
quê o rêpresente integaalmentê êm todos os seus âtos;
d - per:nitir e facilitar a fisca.l"izaÇáo do contratante devendo prestar os informês e

esclarêcimentos sol ic i tados;
e - será responsáve1 pelos danos causados diIêtamênte âo cootlatantê ou a terceiros, decorrentes
desuaculpaoudo]'onaexecuÇâodocontrato,nãoexc]-uindooureduzindoessaresponsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pelo órgâo intêlessado;
f-Nãocêder,transfêlirousubcontrata!,nÔtodoouemparte'oobjetodestêinstrumento'sem
o conhecinento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - t,lanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidadê com as obrigaÇôês assumidas'

Éodas as condiçôês de habilitação e qualificaÇão exigidas no respêctivo processo licitatório'
apresentando ao Contratante os documentos necessários, semple que §olicitado'

cr.Ágsgr.À DÉcurÀ - DÀ Àr.ÍERÀÇÃo E REgcrsÃo:
Estê contrato poderá ser afierado corn a devida justificatj-va, unifateralmente pelo Contratante
ou por acordo êntlê as partes, nos casos p!êvistos no Art' 65 e sêrá rescindido' de pleno

airâito, confonne o disposto nos Arts' 't1t '78 e 79, todos da Lei 8'666'/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesÍnas condiÇõe§ contratuais, os acré§cinos ou

suplessóêsquêsefizelemnossêrviÇos,atéorespectivolimitefixadonoArt.65,sl.dalei
g.266/93. Ne-nhurn acréscimo o, "rrpr.""áo 

poderá excedêr o limite êstabê1ecido, 5a1vo as supressÕes

resultantes de acoldo celeblado enlrê os contratantês'

CIÁUSI,I,À DÉCIMA PRI!,GIRÀ - DO RECEBIMENEO:

Executado o prêsente contralo e observadas as condiÇóês de adimplemênto das obrigaÇóês pactuadas'

os plocedimentos e prazos para recebêr o sêu objeto. pelo Contratantê obedêcerão' conforme o

.u"á, à" disposi.ÇÕês dos Alts. 13 a 16, da Lei 8'666/93'

âções assumldas e precêitos legais, sujêitará o

ntês penalidades Prêvistas nos Arts. B6 e 87, da
de 0.58 (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada

nlclo ou na execuÇáo do objetÔ ora
ontratado pela inexecução total oucontrâtado; c

.§)-

O reajuste pode.á ser rêalizado po! apostilamêoto'

crÁusgiA Qurr{EÀ - DÀ DO!ÀÇÀO:
As despesas correrão por conta da seguintê dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICÍPAL 358/2021,02,080-SEC,DE INDUST. COMERCIO

E ÍNERÀ ESTRUTURÀ 02080.L5.452,2009.2073 . MÀNUTENCÀO ÀTIVIDADES ADMINISTRÀTIVAS DA SEÍNERA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICÀ

M



parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamentadâs na
Ler 8-666/93 e na Lêi LA.520/02.
Se o valor da multa ou indenização dev.ida náo for recolhido no ptazo de 15 dias após a comunicaçâo
ao contratado, será automaticamente dêscontado da primeira parcê14 do pagamento a que o

contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 1g (um por cento) ao mêsr ou,
quando fo! o caso, cobrado judicialmente.

cLÁusu,À DÉCIMÀ TERCEIRÀ - DÀ COMPEN9ÀÇÃO FINÀNCE IF,À:
Nos casos de eveotuais atrasos de pâgamento nos termos dêste instt:umento, e desde que o Contiatado
nâo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sê!á âdmitida a compensaÇão financeirê,
dêvida dêsde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao êfêtivo Paganênto
d.a parcela. ôs encargos moratóraios devj-dos em razão do atraso no paqamento sêráo calculados com

utiiizaÇão da seguinte fórmula: EM = N r vP x I, onde: EM: encargos moratórios; N = númêro de

dias entre a data prevista para o pagalnento e a do efetivo pagamento; vP : val-oI da parcela a

sêr paga; e Í = indi-ce de compênsaÇão financeira, assim apurado: I: (Tx + 100) + 365, aendo Tx

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úttimos doze meses ou, na sua fa1ta, um nÔvo indj'ce
adÀtado pelo Governo Federal que o substitua. Na hlpótese do referido índice estabelecido Para
a compen;aÇáo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa rnais se! utilj-zado,
será àdotado, êm substituiÇão, o quê vier a sêr determinado pê14 fegislaÇão entãô em vigor.

cÍ,ÁÜsuI.À DÉCI}{À QUÀRTÀ - DO EORO:

Para dirimir as quêstÔês dêcorrentea deste
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o

assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

contrato, ês partes efegem o Foro da Comarca de

presente coDtrato em 02(duas) vias, o qual vai

02 dê ,Junho de 2422,

IRÀ

840.
o0?6. ,gS'844-2

PELO

99 .644-9L

CONTRÀTÀDO

CI.ÀUDINEIÀ LEIÍÀO I'íÀRTINS SÀTIRO.tnÁ .8 tü - 3E

Mogei
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I

I
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