
ESTÀDO DÀ
PREFE ITI'R,A, MI'NÍCIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

PREGÃO PRESENCIÀ! N" OOO32/2O22
PROCESSO ADMIN]STRÀTIVO N" PP AAO32/2022

coNrRATo N" : 00001/2023-CPL

TBRMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE 51 CELEBRÀM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGETRO E ANA CÀROLTNA LEONEL DA SILVA 11773?86474, PARA EXECUÇÃO

DE SERVIÇO CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FOR}4À ÀBAIXO:

pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv.
presiiente ,foão pessoa, 4f - Centlo - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Àntonio José Eêrleira. Brasileiro, solteiro, Emplesario, lêsidentê e

aornici-liaao .,à sltio pintado de cima, L38 - Area Ruxal - Mogeiro - PB, cPr n' 840'199'644-91,
Carteira de 1dentidade n" 3360118 SSPPA, doravante sinplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro lado
ANÀ CAÀOLINA LEONEL DA SITVA 11??37864?4 - PC OTÀVÍANO JOAOUIM DA SILVEIRÀ' 1 ' CENTRO - MOGEÍRO

- pB, cNpJ n. 39.870.186/OOO1-75, doravante simpLesmente CoNTRÀTADO, decidixam as partes

contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas c1áusu-Ias e condiçÔes seguintes:

CLÁUSuIÀ PRI}IETRÀ - DOg EOND'üENIOS:
Este contrato decorre da licitaÇâo nodalidade Pregão PlesenciaJ' n" 00032/2022, procêssada

têmos da Decreto Eederal n" 'l .8g2, de 23 de Janeiro de 2013i Decreto Municipal nÔ 016, de

deNovenbIode2o06;elegislaçãopertlnente,consideradasasaltelaÇõespostelioles
lefêri-das nornas.

CÍ.ÁUSU!.À SEGUNDA . DO OB.]ETO:

O presente contrato ten por objeto: CoNTRÀTAÇÃo DE

RXVISÂO DE SISTEMA E RECUPERÀÇÂO DAS IMAGENS DÀS

PABÂ O EXERCÍCIO DE 2023.

oserviçodeveráse!executâdoligolosamentedeacordoconaScondiÇõesexpressasnêste
instrumento,propostaapleseotada,especifi-caÇÕe5técnicasco!rêspondentes,plocessode
ii.ituçao noaaiiaàae pregão presenciat;" oaa32/2022 e instruções do contratante, documentos

esses que ficam fazendo partes integrâotes do presente contrato' independente de transcriÇão; e

sob o regime de taxefa.

nos
10

das

EMPRESÀ
MESMÀS

PARA LOCAÇÃO, INSTAIÀÇÃO, MÀNUTENÇÃO,

NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO

CI,N'SULÀ TERCEIRÀ - DO IOR E PREÇOS:

o valo! total deste contrato. a base do preÇo

OITO MÍL REAIS ) .

proposto, é de R$ 168.000.00 (CENTO E SESSENIA E

P. TO!ÀIP.uNrriiBÍoOUÀIÍ!IDÀDEUNÍDÀDEDISGO 168.000,014 .000,01S

TID 1O8OP, DETECÇÃO DÊ MOVIMENTOS, DÉT

UMÀNOIDE, REFLETORES EM ],ED INTEGRÀDOS, FIII'íAG

toRrDÀ DrurüRNÀMENTE, cÀPTAÇÃo DE AUDro co}'l Mrc
ENSOR DE RUIDOS, ÍNTERFONE, SENSOR IR, INFRÂ RÉ

ÀTÉ 80 METROS, À PROVA DÁGUA COM CERTIEI

DE AT 100 (cEM)
ECÇÁO

S L7 IENC oOSoS oRoN6 ALÀRME6P 5 6I P
2 GB Uo :{E3RÀ- TE 1 6NTEITOL ENÀMENÀF]"lAZ

I HÀN DÀLEMI MÀG BS URE NVRoCAB S DVD I ENSANP DO
NI TS ÃoIW IE AI,AÇN S oCLUc ExÀoONDO R}18A!ÀT BÂ SE

REvÍsÁo DE srsrEMA,

DE ALTA RESOI,
1

168.000, 0olotaI:

CÍ,áSSÚIÀ QUÀRTÀ - DO REÀ,'USTÀI{ENTO EM SEIITÍDO ESTRIÍO:

ó" pr"ço" -.onttatados são fixos e irreajustáveis no prâzÔ de um ano'

ó""irÀ'a" plazo de vigência do contxato e mediante sollcitação do Contratado, os preÇos poderão

"áf.ã. ,"uir"tu após ó interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada no IPCA-

IBGEacumulado,tomando.sepo.-b.".omêsdêapresentaçáodalespectivaproposta,exclusivamente
pura ã" oltiq"çoes iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade'
Nosreajustessubsequentesaoprimeiro,ointerregnomíninodeurnanoserácontadoapaltirdos
efeitos financeiros do úItimo reajuste'
No caso de atraso ou nao ai."riq"Çãã ào índice de reajustamênto, o contratante pagará ao Cont!atado

â impoltância calculada p"i.',fiti." vâiiaÇão conhlcida, liquidando a. diferênÇa corlespondentê

táo logo seja divulgado o Índice definitivo' Eica o Contratado obrigaEq u-- "t:-"-"1nttt 
nemória de

"àicufá 
,.fárer1te aó reajustamento de preÇos do vaLor remanescente, senpr-êlqlle este ocorrer'

tliffi§



Nas aferiçóes flnais. o lndice utilizado para reajuste será, obrigatorj-anente, o dêfinitivo'
Caso o Índice estabe-Iecido para xeajustanento venha a se! êxtinto ou de qualquer forma náo possa
mais sex utifizado, será adotado, en substituiÇáo, o que vier a se! determinado pela 1egj.slaÇão
então em vigor.
Na ausência de plevisão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficlal, para reajustamento do preÇo do vafor xemanescentei por neio de terrno adj.tivo.
o reajuste poderá ser reaLizado por aposti"l"amento.

cúusulÀ eurNTÀ - DÀ DorÀÇ.io:
As despesas correráo por conta da segulnte dotação, constante do orÇaÍnento vigentê:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogêiro: LEI 384/2A22 02.020-SEC,DE ÀDMINISTRACAO E

PLÀNEJAMENTO O2.O3O-SEC.DE ÊDUCACÀO, CULTURÃ, ESP.I,AZER E TURÍSMO O2.O4O'SEC. MUNICIPÀL DE SAUDE

/ EI,IS 02.050-SEC.DE ÀCAO SOCIAL / Er'{ÀS 02.060-s[.DE TND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES 02.0?0-
SEC.ÀGRIC, MEIO ÀMBÍENTE, PESCA E PECU 02.O8O_SEC.DE ÍNDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÃ 02.140-
SECRETARIA DE FÍNANCAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOÂ JURIDICA

cúusUI.A SExÍÀ - DO PÀGÀI{ENTO:

o pagamento será efetuado mediaote processo regular
adotados pelo Contlatante, da sêguinte maneira: Pâra
do periodo de adimplernento.

e em observância às normas e pxocedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

crÁusu,À sÉrDáÀ - Dos PRÀuos E DÀ vrcÊNcrÀ:
Os prazos máximos de início de êtapas de execuçáo e de conclusão do objeto ora
admiten prorrogação nas condiÇões ê hipóteses pxevistas no Art' 57, § 1', da Lêi
abaixo indicados e serão considerados da ernissão da Ordem de serviqo:
a - Início: Imedi-ato;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
A vigência do presente contrato se!á detexminadat aLé 09/0L/2024, considerada
assÍ;aturai podendo ser plorrogada nos telmos do Art. 57, da Lei 8'666/93'

contratado, que
I . 666,/ 93, estão

da data de sua

CIÁT'SUI.A OITÀIIÀ - DÀS OBRIGÀçôÊS DO CONÍRÀTÀNEE:

a - Efetuâr o paganento relativo a execuÇão do serviÇo efetivamentê realizado. de acordo com as

respectivas cláusulas do presênte contrato;
b - eroporeionar ao contratado todos o§ neios necessários para a fiel execuÇáo do serviÇo
eontratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer 1!regularidade encontlada quanto à qualidade do

serviÇo, exercendo a mais arnpla e completa fiscalizaÇáo, o que não exime o contrâtado de suas

responsabilidades contratuais e legais;
d j Designar lepresentantes con aaribuj.Çóes de Gestor e Eiscal deste contrato, nos tennos da

norna viiente, ispecialnente para acompanhar e fiscallzar a sua execuÇão, xespectivamente,
permitidi a contratação de terieiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a

e§sas atribuições '

c (usULÀ DÉcnrÀ PRD@rRÀ DO RECEBIMENTO:

Executado o P resente contrato e observadas as condiÇôes de adimplemento dâs obrigaçôês Pactuadas

cúusulÀ NoNÀ - DÀs oBRÍcÀÇõEs Do co!ÍTRArÀDo:
a - ExeÇutar devj-damente o aerviço descrito na cláusula collesPondente do presente contrato,
dentlodosrnefhore§palânetlosdequalidadeestabelecidosparaoramodeativldaderelacionada
ao objeto contratuâI, con observância aos prazos estipulados;
b _ Rásponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem cono pol todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

tltulo,peranteseu§folnecedolesouterceilosemrazãodaexecuÇâodoobjetocontratado;
c _ Mantár preposto capacitado e idôneo. aceito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o reprêsente intêgralnênte em todos os seus atos;
á _ peimitir e facllitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados;
e-seráresponsáveJ.pelosdanoscausadosdiretamenteaoContlatanteouaterceiros,decorrentes
de sua culpi Ou dolo na execuÇão do contrato, não ex.lu1nd. ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o aconpanhamento pelo órgão intexessado;
i - nao ceaá., transferii ou subconarata!, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento' sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
à I },t"r,a"., durante a vigênci-a do contrato, ern compatibilidade com as obrigaÇôes assrmidas,

iodas as condiçÕes de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo ticitatório,
apresentando a; contratante os docunentos necessários, sempre quê solicitado'

crÁJsuÍÂ DÉcDdÀ - DÀ ÀrfEBÀçÀo E REscrgÃo:
Este contrato pode!á ser afierado com a devida justificativa, unilateralmente pelo contratante
ouporacoldoentreaspartes,noscasosprevistosnÔArt'65eserálescindido,dêpleno
alréito, conforne o disposto nos Àrts. '7'7, '78 e ?9, todos da Lei B'666/93'
o contratado fica obri.gado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréacimos ou

",-rpt"""o"" 
que §e fizerem nos serviÇos, até o resPectivo Linite fixado no Àrt' 65' S 1' da Lêi

8.666/93. Nenhum acréscimo OU Supressão poderá exceder o linite estabelecido, salvo as supressÔes

resultantes de acoldo celebrado entre os contratantes'

os Procedimentos e Prazos Parâ lecebêr o seu objêto pêlo Contrat
s. ?3 a ?6, da Lêi 8.666/93 'caso, às disposlÇões dos Art

§

decerão, conforme

<-yw



cLÁusurl oÉcnra ss@toà - DÀs PENÀuDÀDEs I

À recusa injusta en deixa! de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais. sujeitará o
Contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e B7. da
Lei 8.666193: a - advextêncla; b - nulta de Ínora de 0,5? (ze!o virgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuçáo do objêto ora
contratado; c - mufta de 109 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou
parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penaLidades cabiveis fundâmêntadas na
Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
Se o valor da nu.Ita ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao contratado, será autornaticarnente descontado da primeila palcela do pagamento a que o
contratado vi.er a fazer jus, acrescido de juros molatórios de 1t (um por cento) ao nês, ou,
quando for o caso, cobrado judici.alnente.

cúusu,À DÉcnrÀ rERcErRÀ - Dà coMPENsÀÇÂo Fr§ÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagameôto nos termos deste instrunento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adrni.tida a conpensaÇão financeira,
devida dêsde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos noxatórios devj"dos en razão do atraso no paqamento serão calculados com

utilizaçãodaseguintefórmula:EM=NxVP'I,onde:EM=encaxgosmoratóIios;N=númêrode
dj-as entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valol da parcela a

ser paga; e I = lndice de compensaÇâo financeira, assim apurado: I: (TX + 100) + 365, sendo TX

= peicàntual do IPCA-IBGE aÇumufado nos úItinos doze meses ou, na sua falta, Lrm novo indice
adótado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótêsê do referido indice e§tabelecido para
a compenÀação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizâdo,
será àdotado, en substituiÇão, o que vier a ser deteüninado pela legislaÇáo então em vigor.

cü{usur,À DÉcrr,rÀ QUARIA - Do FoRo:
Paxa dirimi! as questÕes decorrentes
ltabaiana.

E. por estarên de pleno acoxdo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TÉSTEMUNIIÀS

8ül toll ! -3b

ae{,. t#6v?-0

deste contrato, as partes elegem o Eoro da Cornarca de

f
contrato em 02(duas) vias, o qual vaiprese

N
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Mog PB, 09 de Janeiro de 2023.o
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