
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFXITI'RA MTJNICIPÀ! DE MOGEIRO

col,ÍrssÃo PERI'IÀNENIE DE LrcrrÀçÃo

rolBDÀ DE PREçOS No OO0o4/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NO 'TP AAAO4/2022

CONTRÀIO N" I OOLL2/2O22'CPL

cúusuLÀ TERCETRÀ - Do vÀloR E PREços I

O valor total deste contlato, a base do preÇo

SETE MÍL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA

cóDIGO

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURÀ MÚNICIPÀL

MOGEIRO E R E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELT, PAXÀ EXECUçÃO

OBRÀ CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FOR}44 ÀBÀIXO:

DE

DE

Peloprêseoteinstr].rmêntodecontrato,deumladoPlefeituraMunicipaldeMogeiro-Av.
presiáente João pessoa, 47 - Centro - Mogelro - pB, cNpJ n. 08.866.501/0001-67, nêste ato
,.p.."".rtuda pelo Prêfeito Antonio José FeIleira. Blasi.Iei!o, solteir:o, Emprêsario' reaidente e

domicitj-ado ,,ã sitio Pintado dê cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB' cPr no 840'199'644-91'
Carteira de ldentidade n. 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTÃNTE, e do Ôutro lado R

F SERVICOS DE CONSTRUCÀO CIVÍL EIRELI _ RUÃ JOAO BEZBRRA CABRÀL' S/N - CENÍRO - CÀTURITE - PB'

cNpJ n. 29.8?8.8'72/OOA!4}, dOlavante simplesmênte CoNTRÂTADO, decidiram a5 paltes contrataotes
assinar o presente contrato. o qual se regerá pelas ctáusulas e condiÇôes aeguintes:

cúusur.A PRr!.aErRÀ - Dos ruNDÀütE!ÍTos I

Este contxato decorle da licj.tação modalidade Tomada de PreÇos no aaao|/2a22, plocessada nos

termosdaLeiEêdera1n.8.666,'de2ldeJunhodê1993;LeiComPlemêntaInÔ123,dê14de
Dezemblode2oo6;e1egi§14çãopellinente,consideradasasalteraÇÔesposterioresdâsreferidas
no r:ma s .

criiusuÍ,À sEqrNDÀ - DO OB.TETO:

o presênte contrato ".* 
por-áb1.aor coNTBÀTAÇÃo DE EMPRESA PARA AMPLTANÇÃo Do CEMrrÉRro PUBLrco

SÃO TRANCISCO DE ÀSS15 DESTE MUNICIPIO.

A obra deverá ser execuLada rigorosamente de acordo com a5 condiÇÕes êxpressas nestê instrumento,
proposta aprêsentacla, especificações técnicas correspondentes ' processo de licitaÇão modalidadê

;;-.ã;-à. lreços n. ooa(i|/2022 e instruÇôês do contratante, documentos esses que ficâm fazendo

paltes inteqrantes do presente contraio, indêpêndênte de transcrição; e sob o regime de

empÍeitada Por PreÇo globaI.

proposto. é de R§ 18?.250,87 {CENTO E OITENTA E

E SETE CENTAVOS ) .

UNIDÀDE QUÀITIIDÀDE P. P.
18

DI
ECUÇÃO DE SERVIÇOS PARÀ Ã.T,íPLIANÇÁO DO CEMI RI UND

BLICO SÃO ERÀNCISCO DE ÀSSIS DESTE MUNICI ?IC
TOIAI:, 18? .250, 871

1 18't .250,8"t
1

ctáusu,À QuÀRrÀ - DO REAiTUSTNíENEO Et't gENrrDo ESBRÍÍO:

ós preços -contratados são fixos e irreaiustáveis oo pr'azo de r]m ano'

oã"irà'aã prazo dê vigência do contrato e mediantê solicitaçáo do contratado, os preços poderáo

sofrer reajuste após o interreqno de um ano, na mesma ptopotçao da variação vêrificada no lndice

NacionaldaconstruçãoCivil-INCCacumulado,to,nut'do-"tporbaseomêsdeapresêntaÇãoda
respectiva proposta, exclusivamente para as obrigaçõês iniciadas ê concfuldas após a ocorrêocia

dâ anualidade '
Nosreajustêssubsequentesaoplimeilo,ointelregnomlnimoder,rmanosêrácontadoapartirdos
efeitos financei!os do úItimo reajuste'
No caso de attaso ou nao aivufgaÇao do lndice de reajustaÍrento, o Contratante paqar:á ao Contratado

a importância calculada p"iu",:iti." variaÇão conhecida, tiquidaodo a díferença correspondente

tãologogejadlvulgadooíndicêdefioitivo.FicaocÔntratadoobrigadoaaPresentalmêmóriade
àài.,rrá ,erã.errte ao rêajustamênto de pleÇo§ do valor lemanescente, sempre que este Ôcorlel.

Nas aferiÇôes finais, o rnàiàe utirizaão pata reajuste será' obrigatoriamentê ' o definitivo'
Caso o indice estabelecido pã.u .."irr"ta ánto venha a ser extinto ou de qua-Iquer forma não possa

mais sêr utilizado. será ad'otado, á substituição' o que viêr a ser determinado pêIa lêgislaÇáo

então em vigor.
Na ausência de previsâo legal quaoto ao indice subs

oficial, para reajusta$ento do preÇo do valo! remanegc

o reajustL podê!á ser realizado por apostilamênto'
o

s partes êlegerão novo indice
meio de termo aditivo.



crÁusuÀ QITTNTÀ - DÀ DoÍÀÇÃo:
Às despesas correrão po! conta da seguinte dotação, constante do
Recursos Próplios do Municipio dê Mogeiro: LEr MUNICIPAT 358/2021
E rNPRÀ ESTRUTURÃ 02080,15.451.1026.1084 - CONST ' AMP E

4.4.90.51.00.00 OBBÀS E INSTAIÀCOES

orÇaÍrento vigente;
02. O8O.SEC. DE INDUST.

REFORMÀR CEMÍTERIO
COMERCIO

PUBLICO

ctÁusulÀ gEx!À - Do PÀÍir§lEvlo:
O paganento será efetuado mêdiante processo regular
adotadôs pelo Contlatante, da sêguinte maneira: Para
do perlodo de adimplemento.

ê ern obsêrvância às normas ê procêdimentos
ocorrê! no prâzo dê trinta dias, contados

cl,iiusur.À sÉrn|À - Dog PRÀzog E DÀ vr6ÊNcrÀ:
os prazos máxinos de inÍcio de etapas de execução e de conclusão do obiêto ola
admitern prorrogação nas condiÇóes ê hipótêses previstas no Arit' 57, § 1Ô, da Lei
âbaixo indj-cados ê serão considerados da emissão da Ordem dê ServiÇo:
a - Início: lmedi-ato;
b - Conclusáo: 4 (quatro) nesês.
À vigência do presente contrato será determinadat d:Lé 08/al/2023, considerada
assinatura; podendo ser prolroqada oos termos do Àrt' 57, da Lei 8'666/93'

contratado, que
8.666/93, estão

cÍ.rigsl,I.À orrÀvÀ - DÀs OBRrGÀÇõES DO COlÍfRATÀtrrE:
a.Efetualopâgamentorelativoaêxecuçâodaobraefêtivamentêrealizada,dêacordocomas
rêspectivas c1áusu1a§ do plêsentê contrato;
b - proporcionar ao contratado todos os mej-os neces§ários pala a fiel execução da obia contratada;
c - l.toiificar O Contratado sobre qualquer ilregularidade êncontrada quanto à qualidade da obla'
exêrcendo a mais ampla e compieta fiscalização. o quê não exihe o Contratâdo de suas

responsabi l idades contratuais e legais;
d-Designarleprêsentantescomatribuj-çõêsdeGestoreFiscaldêstecontlato,nostermosda
norma vi;ente. especialmente pala acompanhar e fiscalizar a sua exêcuçáo' respectivamente '
pernitldi a contralaÇão de ter-ceiros paia assistência e subsídio de informaÇões pêrtinêntes a

essas atribuiÇôês.

cLliugt,IÀ Nor{À - DAS OBRrGÀqõES DO CONTRÀ!ÀDo:
a - Exêcutar devidamentê a obra descrita na Cláusulâ corrêspondêntê do presente contrato, dêntro
dos melhores parâaetros de qualidade estabêlecidos para o ramo de atividadê rêlacionada ao

objeto contratual, com observância aos prazos estj'pulados'
b - Responsabj.fiza!-se por todos os ônus e obrigaçôês cÔncerneotes à legislaÇão fiscal' civil'
tributá;ia e trabalhista, bem cono por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer

titulo, pêrante seus fornecedores o; têrceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Mantãr prepo§to capacitado e idôDêo, aceito pelo Contlatante' quando da execução do contrato'
que o representê integralmente êm todos os seus atos;
d - permitir e facilita! a fiscalizaÇão do contratante dêvendo prestar Ôs inforrnes e

esclarecjmentos sol' i citados;
e - será rêsponsável pelo§ danos causados diretamente ao contratante ou a terceilos, decorrentes
dêsuaculpaoudolonaêxecuÇãodocontrato,nãoexcluindoouleduzindoessaresponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhatnento pêIo óigão interêssado;
f - Não ced;r, transferir ou subconiratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto, seÍr

Executado o Pres
os procedim€ntos ê prazos para lecêber o seu objêto p

dos Arts, '73 a '16, da Lêi 8.666193'

da data de sua

d
ê1o Cont! an

das e preceitos legais, sujeitârá o

ades previstas nos Alts. 86 e 87 da

o vlrgula cinco por cêntô) aplicada
a, no inicio ou na execuÇão do objeto ora
valo! contrêtado pela inexecuÇão total ou

PúbIica enquantô peldurárêm os motivos

o conhecimento e a devj.da autorização exPressa do Contlatante'
S I úurra"., durante a vigência do contrato, eÍn compatibilj.dade com as obrigaÇões assumidas,

todas as condiÇôês ae f,uUi:-llaiao e qualificâção exigidas no rêspectivo procêsso I'icitatório'
ap!êsentando ao conttatante os docrmentos necessários. semple que solicitado'

cuiusurÀ DÉcÍlrÀ - DÀ Â!IERÀçÃo E REscÍsÃo:
Este contrato poderá ser alierado com a dêvida justificâtiva. unilateralmente pêlo contratantê

ou por acordo entle as p".a"", tto" casos prevlstos no Àrt' 65 e será rescindido' de pleno

airáito, conformê o disposto nos Arts' -l'7, '18 e ?9' todÔs da Lei 8'666/93'
o contratado fica obrigado a aceita!, nas mesmas condlÇões contratuais' os acré§cimos ou

supressões que se fizexem rr"" oUtu", até o respectivo limite flxado no Art' 65' § 1' da Lei
g-666/93. Nenhlm âcréscimo á,_, ""pru""âo 

poderá exteder o Iimite êstabelecido/ salvo as suplessôes

resuftantes de

CIÁUSULÀ DÉCTMÀ

acordo celebrado entre os contratantes'

9RIMEIRÀ - DO RECEBI}íEIÍIO:
ente contrato e observadas as condiÇões de adimplemento as obriqaÇÕes Pactuadas,

obêdecêrão, confoítê o

cúusuÍ,À DÉcD'rÀ sEGu!ÍDÀ DÀS PENÀIIDÀDES:

caso, às disPoslçôes

r dê c\rmprir as obrigaÇôes assumi

Contlatado, garantida a Pr
Lêi 8.666,/93: a advêrtêncÍa; b multa dê mora dê 0,5t (zêr
soble o valor do contrato por dia dê atraso na êntreg
contr:atado; c multa de 10t (dez Por cento) sobre o

À recusa iniusta em deixa

palcia1 do contrato; d
contratar com a Adminis
para licitar ou cont

évia defesa, às seguintês Penalid

suspensáo temPorária de
traÇão, por Prazo de até 02 I

!âtar com a ÀdIninistração
o ou até que seja Promovida s

participat êm licitaçâo ê impedimento de

áois) anos; e - dêclaraÇão de inidoneidade

determinantes da Puniçã ua rêabilitaÇão perante a própria autolidâde



que aplicou a pênalj-dadei f - sj.multaneamente / qual-quer das penalidades cablvei§ fundamentadas
na Lêi 8. 666/93,
Se o valo! da multa ou indenização devida náo for recolhido no plazo de 15 di.as após a comunicaÇáo
ao contratado, será automaticanente descontado da primei!a parcela do pagamento a que o

contratado viêr a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 1t (urtl por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente.

cúusl,I.À DÉCD{A rERcErFÀ - DÀ coMPENsÀÇÀo FrNÀlÍcErB,a:
Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos termos dêste instrr.mento, e desde que o Contxatado
não tenhâ concolrido de âlguma forma para ô âtraao, sêrá admitida a compênsação finânceila,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela. Os encargos moratórios devidos em r:azão do atraso no pagamênto sêráo cáIcuIados com

utiiizaÇáo da seguinte fórmula: EM: N , VP " I, onde: EM = êncalgos morâtóliosi N: número de

dias entre a data prevista pala o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da palcela a

ser paga; ê I = lndice de compensaÇão financeila, assim apurado: I = (TX + 100) + 365' sendo Tx
: percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou. na sua falta, um novo lndice
adãtado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para

a compen;aÇâo financêira vênht a sêr êxtinto ou de qualquêr forma nâo possa mais sêr utilizado,
será;dotado, em substituiÇão, o que viêr a ser determinado pela tegisfaÇão entâo em vigor'

cLÁusuÍ.À DÉcÍt{À QuÀRrÀ - Do EbRo:
Para dirimir as quêstôes dêcorrentes de§tê
Itabaiana,

E, por estarem de pleno acordo, foi lavlado o

assinado pêIas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHÀS

w nl -3Ç

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

p re to en o2(duas) vias, o qual vai

é

9 44-91

PEIO CONTRÀTÀDO

PB, dê setenbro de 2A22.
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