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ror.{ÀDÀ DE PREçOS No oooo3/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" TP OOOO3/2022

CONÍRÀTO N" : 00115/2022-CPL

CIÁI'SUIÀ SEGT'NDÀ . DO OB"ETO:
O presentê contrato tem Por objêto
INTEGRÀ PARAIBA.

TERMO DE CONTRÀTO OÚE ENTRE SI CELEBRÀM A PREIEITURÀ, MUNICIPAL DE

MOGBIRO E CONSTRUTORÀ SOUSA CAMPOS LTDA, PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CONFORME DÍSCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA EOR}44 ÀBAIXO:

ESTÀDO DÀ BÀ
PREFEÍTT'RÀ MIJNICÍPÀI DE MOCEIRO

co!írssÃo PER!'!ÀNENTE DE LrcrrÀçÃo

CONÍRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A

Pefopresenteinstrr]mentodecontlato.deumlâdoPrefeituraMunicipaldeMogei]:o-Av'
Presiáente ,roáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08'866'501/0001-67' nestê ato

representada pelo Pxefeito Àntonio José Ferreira, Brasileiro' Solteiro' Emprêsario' residêntê e

dorniÇiliado na sitio Pintado de cina, 138 - Area RulaL - Mogeiro - PB, CPF n. 840.199.644_91,

ôàra"ir" de Ídentidade no 3350118 SSppA, doravante sinplesnentê CoNTRATÀNTB. e do outro lado

CONSTRUTORÀ SOUSA CAMPOS LTDÀ - RUA CAPITÀO \]OAO ALVES DE TIRÀ' 443 ' PRÃTA - CAMP]NÀ GRÀNDE -
,ul- á*"., n. 19.1?5.657/0001-18, doravanre simplesmênte CoNTRÀTADO, decidiram as parte§

contratante§assina!opresêntecontrato.oqualsereqerápelascláusulasecondi-çõêssequintes:

cÍ.Áu$rt À gRruEtRÀ - DOS Et NDAIIENEOS I

n"a" 
"orra..ao 

dêcorrê da IicitaÇáo modal-idadê Tomada de PreÇos no O0OO3/2022, processada nos

termos da Lei Pederal n" 8'666,- de 21 de Junho dê 1993; Lei complementar n' 123' de 14 de

Dezerüro de 2oo6; " 
r.gi"ruiaà pertinente. consideradas as al-teraçôes posleriores das referidas

normas .

êverá sêr exêcutado rigolosamênte de acoldo com as

re$entada? especificaÇÔes técnicas cor
iÇões expressas neste

O sêrviÇo d
instrumento, Proposta aP tês, processo de

e de transcrição; elicitação modalidade Tomada de PleÇos no 00A03/2022 e instruções
essês que ficam fazendo partes intêgrantes

gime dê empreitada por preço global'

ratante, documentos
do presênte contrato, in

sob o re

CIÁI'§UÀ TERCETR,À - DO IOR E PREÇOS:

O va-Ior total deste contrato, a ba§e do prêÇo

SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTÀ E QUATBO REAÍS E

] CODIGO D1

I DE SERVIÇO PAAÀ CONST DE CRECHE TIP
fNTEGFÀ PABÀIBA

proposto. é de R.ç 7.02'l .294t34
TRINTA E QUATRO CENTÀVOS).

P.

(ÜM MILHÃO VINTE E

o P. ÍOTÀ!

cúusulÀ QUARTA - DO REÀ.,USTÀT.IEIITO EM SENITDO ESTRÍTOI

õ" pi"ã"" -.."t.atados sáo fixo§ e irreajustáveis no prazo de Inn ano'

Dentro do prazo dê vigancla ã 
-contrato 

e mediantê solicitaÇão do contratado. os preÇos podetáo

sofrêr rêajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão vêrificada no IPCÀ-

rBGE acr.mulado, tonando-se fo.t."" o nês dê apresentação àa respectiva proposta, êxclusivamente

pãr" ã"1urtg"iÕes iniciadas e concluldas após a ocolrêncj-a da anualidade '
Nos reajustês subsequentea ao primeiro, o interregno minimo dê um ano será contado a partir dos

efeitos financêiros do último rêajuste'
No caso dê atlaso ou "a. ai"uiq.;#ã" ind.ice de reajustamento, o contlatante pagará ao contratado

aimportânciacatculadape.LaúttimavariaÇãoconhecida'liquidândoadiferênÇacorre§pondente
tão logo sêja divulgado o i,,aitt definitivo' Ej-ca o Contratado ob!igado a aprêsentar memória dê

cáIculoreferenteaorea;ustarnentodepreÇosdovalorremanescênte,sêmprequeesteocorler.
Nâs aferições finais, o rnái.u "tiriruào iara reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo'
caso o lndice estabelecido lara rlaiustamánto venha a sêr extinto ou de qua.Lque! forma não possa

mais ser utilizado, será ad'otado, á substituição, o quê vier a sel determinado pela legislaÇão

L. A21 ,294,34

as paltes elêgerão novo índice
or meio de terho aditivo.

êntão em vigor.
fl"-"r"et.iu de plevisáo lêgal quanto ao indj'cê substituto'
ofi.l"f, para reãjustarnento do preço do vãfor remanescêntê' p

ó reajuste Poderá ser realizado por apostilamênto'

CIÁOSU,.À QI,INTA . DÀ DOTÀçÃO:
ó)

esp

pende
doc

OUÀNIIDÀDEI'NIDÀDE
L.021 .294t31UND

L,021 .294,3Total:
I

\

I



As despesas corxeráo pox conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigente:
Recursàs próprios do úunicípio dê Mogieiro: No DO CONTRÀTO 22-80023-9 No DO TNSTRUMEN'ÍO 044'7 /2027
LEI MUNICÍiÀ1 358/202t 02.030 SEC. DE EDUCAÇÂO, CULÍURA, ESP, LÀZER E TURISMO

02030.12.361.1006.1?02 CONST. AMPL. E REFORMA DE UNID. ESCOÍÂRES E CRECHBS 02.O8O SEC DE ÍNDUST.

ooMERCTO E rNFRÀ ESTRUTURA 4.4.90.51.00'OO OBRÀS E TNSTALAÇÕES

cúusurÀ gExrÀ - Do PÀGàMENTo:
O pagamento será efêtuado mêdiante processo regular
adotados pêfo Contratante, da seguinte maneira: Para
do período de adimplemento.

ê em obsêrvância às normas e procedjrentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

crÁusurÀ sÉrD{À - Dos Pa.Àzos E DÀ vrcÉNcra:
Os prazos máxirnos de inlcio de etapas de exêcuçáo ê de conclusão do objeto ora
admitem prorrogação nas condiÇões e hipótesês pxevistas no Art' 57, S 1', da Lei
abaixo j.ndicados e serão considexados da emissão da ordem de ServiÇo:
a - Inicio: Imediato;
b - ConcLusão: 9 (nove) mêses.
Avigêncj'adopresentecontratoseládeterminada|aLé17/o.t/2023,considerada
assiiatura; podendo ser prorrogada nos têrmos do Art' 5?, da Lei 8'666/93'

cúusulÀ orrÀrrÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do cotÍlRATÀNrE:
a - Efetuar o pagamênto relaiivo a exêcução dg selviÇo êfetivamente realizado, de acordo com aa

respectivas cláu§ulas do prêsente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos gs meios necessários para a fiel execuÇão do serviÇo

contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encoDtrada quanto à qualidade do

s.r.,iço,exercendoamaisaaplaecompletafiscalização,oquenãoeximeocontratadodesuas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes con aaribuiÇões de Gêstor e Fiscal deste contrato' nos termos da

notma vilente, LspeciaLnente pala acomPanhar e fiscalizar a sua execução' lespectivamênte '
fermitiaa a contritaÇáo de terceiros pa;a assistência e subsidio de informações pextj-nentes a

essas atlibuiÇões.

contratado, que
I .666 / 93, esláo

da data dê sua

ctÁusl,IÂ NoNÀ - DÂs oERrGÀçõEs Do coNtRÀlÀDo I

a - Executat devidamente o sêrvj"Ço descrito na C1áusuta colrêspondênte do preseote contrato'
dêntrodosmêIhorespa!âmetrosdequalidadêestabelecidosparaor.rmodeatividadêlelacionâda
ao objeto contratual, con observância aos prazos estipulados;
b - Responsabi IÍ zar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à tegislaçáo fiscat' civil'
tributá;ia e trabalhista, bem cono por todas as despesas e conPromj"ssos assumidos, a qualque!

tltulo. perante seus foxnecedores o; terceiros em razão da execuçáo do objeto contratado;

"1- 
,ãaJ. preposto capacitado e j.dôneo, acêito pelo Contlatantê, quando da execuÇão do contrato'

que o represente integral&ente êm todos os seus atos;
ã - peirnitir e facilitar a fiscafizaÇão do Contratante devendo prêstar os infolmês e

esclarecimentos solicitados ;
e-seráresponsávelpefosdanoscausadosdiretamentêaoContratanteouatelceiros,decorlentes
desuaculpaoudolonaexecuÇãodocontrato,nãoexcluindoouleduzj.ndoêssaresponsabilidadê
a fiscalização ou o acompanhamento Peto órgão inleressado;
i - Nao ceaà., transferir ou subcontxatar, no todo ou en parte, o objeto deste instn'mento, sem

o conhecimento e a devida autorizaÇáo exprêssa do Contr:atante;
g - Mante!, dulante a vigência do contrato' em compatibilidade com as obrigaçõês assr'midas'

todas as condiçóes a" ir"niiiluiao e qualificaÇáo exigidas no respectivo processo licitatórlo,
àp..""rrt.rrao aó Contratante os documentos necessálios, senpre quê solicitado'

cr.ÁusmÀ DÉcD,Â - DÀ ÀÍ,rBRÀÇÁo E REscrsÂo:
Este contlato poderá ser "iiá.uao 

com a devida justificativa. unilateralÍrênte pêlo contlatante

ou por acordo entre as pat1.s, "os "u"o" 
pttl'1"tos no Àrt' 65 e será rescindido' de pleno

airãito, confome o disPosto nos Àrts' 'l':' t '78 e ?9' todos da Lei 8'666'193'

o Contlatado fica obligado a aceitar, nas mesnas condiÇÕês cootlatuais' os acrésclmos ou

suplessóes que se fizerem nos serviÇos. até o respectivo litoite fixado no Art' 65' S 1" da LeÍ

A.666/93. Nenhum acréscing à" 
""pr." "a.'poderá 

excéder o linite estabêlecido, salvo as suplessões

!esultantes de acordo cel-ebrado entrê os contratantes'

cÍÁus TÂ DÉCITÂ PRDGIRÀ - DO RECEBDíENÍO:

Executado o presente co.rtraà e observadas as condiçõês de adimpremento das obrigaçÕês pactuadas,

os procedimentos e prazos putu- tt"ubtt o seu objeto. pelo Contratante obêdecerão' conformê o

cas;, às disposiÇôês dos Àrts. 13 a'76, da Lei 8'666/93'

DECIMÀ SEGU}IDÀ

A rêcusa anl
DÀS PENÀUDÂDES:

usta em deixar de cr]mprir as obrigaÇõês assrmidas e preceitos legais, sujeitará o

ievistas nos Arts. 86 e 87 da
Ia cinco Po! cento) aplicada
u na exêcuÇão do objeto ola
do pela inexecuÇão total ou

Contratado. garantida a Prévia defesa, às §êguint es Penalidades P

Lei 8.666l93: a advertência; b
sobrê o valor do coatrato Por dia dê atla9o na entrega, no inlcio o

contratado; c nulta de 10t (d

multâ de mora dê 0.5t (zero vlrgu

s usp
âor por prazo de até 02 (dois) aíos, e

r con a ÀdministraÇáo Públ-j'câ enquan

ez oor cento) sobrê o vafor contrata
ensào temporária de ParticiPar êm

contratar com a Admj.nistraÇ
parcial do contrato; d

para licitar ou contrata

licitaÇão e
decl

mpedimento de
inidoneidadera

rdurto m os motivos

§./N
íÀ',

rq
CLÀUSU!À

J



determinantes da puniÇão ou até quê seja promovida sua rêabilitação perante a pÍópria autôrldade
que aplicou a penatidadê; f - simultaneamênte, qualquer das penalidades cabÍveis fundâmêntadas
na Lei 8. 666193.
Se o valor da nulta ou indenizaÇáo devida não for recolhido no prazo de 15 dias apó§ a comunicaÇáo
ao contlatado, será automaticamente descontado da primeira palcela do paqamênto a que o

contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1E (um por cênto) ao mês. ou,
quando for o caso, cobrado judicialmentê.

cu(usulÀ DÉcudÀ TERCETRÀ - DÀ coMPENsÀÇÁo FTNANCETRÀ:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrr-unento, e desdê que o Contratado
náo tênha concorridg de al-guma forma para o atlaso, será ad-nitida a compensaçâo finanÇeiIa,
devida desde a data limite fi-xada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcefa. Os êncargos moratótios dêvidos em razâo do atraso no pagamento serão calculados com

utllizaÇão da seguintê fórmula: EM = N x VP x I, ondei EM: encargos moratóIios; N: número de

dias entrê a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP = valoI da parceLa a

sêr paga; e I = indice de compensaÇão financeira, assÍm apuladol I = (Tx + 100) + 365, sendo TX

= percentual do IPCÀ-TBGE acumulado nos últimos dozê meses ou, na sua fa1ta, um novo índice
adótado pelo Governo Eedêral que o substitua, Na hipótese do refer.ido índice estabelecido para
a compên;aÇão finançeira venha a ser extinto ou dê qualquer forma não possa mais ser utifizado,
será ãdotado, em substituiÇãa, o que vier a ser determinado pela legisfaçáo entâo êm vigor.

CIÁUSUI.A DÉCIMÀ QUÀRTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentês destê
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por dua§ testemunhas.

TESÍEMUNHÀS

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

presen contrato em

geiro

E

(duas) vias, o qual vai

P 11 dê tubro de 2022.
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PEI,O CONTRÀTÀDO


