
CONTRATO N®: 00094/2019-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIACHÃO E CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Riachão - Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ no
01.612.770/0001-58, neste ato representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura,
Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz
de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF n" 486.330.974-00, Carteira de
Identidade n® 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado CP2
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - IWJA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELÉM

PB, CNPJ n° 29.711.343/0001-46. neste ato representado por José Gildeilson

Marcelino Jacinto, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Avenida

Celso Lisboa, 892 B, Casa - Centro - Passa e Fica - RN, CPF n° 058.502.424-30,

Carteira de Identidade n° 2.949.813 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços n° 00005/2019,
processada nos termos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e a Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada em serviços
de engenhctria civil para construção de um Ginásio Coberto e Reforma e Ampliação da
Escola Municipal José Eugênio Neves de Melo, na comunidade dos Seixos - zona rural do
município de Riachão/PB.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as condições expressas
neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas. Tomada de Preços n°
00005/2019 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 221.961,41 (DUZENTOS
E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) .

1 - Reforma e Anqpliação da Escola Municipal José Eugênio Neves de Melo

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

TOTAL

1

Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia civil para Reforma e
Ampliação da Escola Municipal José Eugênio
Neves de Melo, na comunidade dos Seixos -

zona rural do município de Riachão/PB.

Serviço 1 38.212,24 38.212,24

Total do Lote 1: R$38.212,24

2 - Construção de um Ginásio com Coberta

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

TOTAL

1

Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia civil para construção
de um Ginásio Coberto, na comunidade dos
Seixos - zona rural do município de
Riachão/PB.

Serviço 1 183.749,07 183.749,07

Total do Lote 2:R$183.749,07

VALOR TOTAL:|R$221.961,41

Os preços a serem aplicados para execução dos serviços referidos neste contrato serão
os constantes na proposta apresentadatv que é parte integrante deste instrumento.



CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos
previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida
a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II,
Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do
Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente;
Orçamento de 2019: Recursos Próprios do Município de Riachão/Recursos Federais:
02.000 - Poder Executivo - 02.060 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer: 12.361.2008.1047 - Elemento de Despesa: 44905190 - Obras e
Instalações.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da
seguinte maneira: Até trinta dias após a aprovação das medições entregues ao setor de
engenharia da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
Os prazos para inicio e conclusão do objeto ora contratado, que admite prorrogação
nos casos previstos pela Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados a
partir da emissão da Ordem de Serviço:
Para o Lote 1 Para o Lote 2

Inicio: 3 (três) dias Início: 3 (três) dias
Conclusão: 3 (três) meses Conclusão: 4 (quatro) meses

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivcunente realizados, de
acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução dos
serviços contratados;
c  - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não
exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de
informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes a legislação
fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e
compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus" fornecedores ou terceiros em
razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução
de contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS:
A execução dos serviços não pç^vistos sefiâr' regulada pelas mesmas condições e
cláusulas do contrato original.



CIAUSUIA DECZM;^ primeira - DA PARALISAÇÃO:
O Contratante por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de
paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente o
Contratado de tal decisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo
entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito,
conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou equipamento, até
o limite de 50% (cinqüenta por cento) para seus acréscimos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉCIMOS OU SUPRESSÕES DE SERVIÇOS:
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nos serviços, conforme os percentuais estabelecidos no
Art. 65, § IO, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Para o recebimento definitivo dos serviços concluídos, o Contratante nomeará uma
Comissão, de no mínimo 02 (dois) técnicos, que visitará as obras e emitirá o termo de
Recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o F>ro da
Comarca de Araruna.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o
qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

CPF:

,  26 de Novembro de 2019.

FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

CPF: 486.330.974-00

PELO CONTRATADO

CPF:

C^2á_
CONSTRCÇÕES, SERf

'José Gildeilson Marcelino Jacinto

CPF: 058.502.424-30
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - COMARCA DE NOVA CRUZ

CARTÓRIO ÚNICO DE PASSA E FICA
Rua Francisco Pinto Ferreira, 59, Centro, Passa e Fica/RN, CEP: 59.218-000

Dario Jose de Oliveira Júnior
Tabelião Público Interino

^0 ^ E-mail: caiioriopassaeficarn@gmtüLcom

originalj  8.66^ 0 Art. 32 {
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PROCURAÇÃO

bastante que faz CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, conforme
no instrumento abaixo.

S A I B A M os que este público instrumento de procuração virem que aos
13 (treze) dias do mês de Novembro do ano 2019 (dois mil e dezenove) ,

nesta cidade de Passa e Fica, do Estado do Rio Grande do Norte, em

Cartório, na Rua Francisco Pinto Ferreira, 59, Centro, perante mim.
Tabelião Público Interino, compareceu como OUTORGANTE, CP2 CONSTRUÇÕES,
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, empresa com sede na Rua Feliciano Pedrosa,
s/n. Centro, Belém/PB, CEP: 58.255-000, inscrita no CNPJ/MF sob n°
29.711.343/0001-46, neste ato, representada por seu titular, HEVERTON
XAVIER DA SILVA, brasileiro, divorciado, empresário, Cl n" 002.430.549
SSP/RN e CPF n°. 086.914.694-71, residente e domiciliado na Rua Nestor
Marinho, 053, centro, deste municipio de Passa e Fica/RN, CEP: 59.218-
000, reconhecido como o próprio, por meio dos documentos apresentados;
e, que, por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante
procurador, JOSÉ GILDEILSON MRRCELINO JACINTO, brasileiro, casado,
empresário, Cl n" 002.949.813 SSP/PB e CPF n" 058.502.424-30, residente
e  domiciliado na Avenida Celso Lisboa, n° 892 B, centro. Passa e
Fica/RN, CEP: 59.218-000, a quem concede amplos gerais e ilimitados
poderes para representar a outorgante perante as repartições públicas
federais, estaduais, municipais, autárquicas, empresas públicas,
privadas e de economia mista e outras que se faça necessário,
especialmente junto ao INSS, Receita Federal, Prefeitura, Cartórios,
mais precisamente junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, Titulos e
Documentos e de Protesto, desta ou de outras praças. Juntas Comerciais
deste Estado e de outros Estados, Justiça do Trabalho, Justiça Federal e
Estadual, Receita Federal do Brasil, Empresa de Correios e Telégrafos,
Delegacias em Geral, onde esta se apresentar e tratar de todos os seus
negócios, bem como, todos os atos que compete ao representante legal da
referida empresa, respeitando as cláusulas do contrato, podendo assinar
todos e quaisquer documentos, contratos, cauções de titulos, ordens de
pagamento por conta ou por qualquer outro meio; participar de processo
licitatório, solicitar e receber serviços, informações, dar e receber
quitação; receber, assinar e aceitar intimações, citações, notificações
judiciais ou extrajudiciais; apresentar titulos a protestos, realizar.



solucionar, transigir, assumir compromissos e obrigações; assinar
contratos e orçamentos; e ainda, por este instrumento, requerer,
solicitar ou reclamar o que for necessário; receber notificações ou
intimações de natureza fiscal, assinando termos, guias e, declarações;
defender direitos e interesses da empresa outorgante, junto a Delegacia
de Pequenas Causas, PROCON e demais órgãos, em qualquer Juizo, Instância
ou Tribunal, inclusive do Trabalho, usar dos poderes das cláusulas "ad
judicia" e "extra judicia" para o foro em geral, podendo participar da
audiência, transigir, desistir, confessar, fazer acordos, discordar,
concordar, propor ou contestar quaisquer ações, bèm como, intervir em
ações pendentes; enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom
e fiel cumprimento do presente mandato. A presente procuração é valida
por 01 (um) ano. Assim o disse, do que dou fé, e, me pediu este

instrumento que lhes li, aceitou e assina, o representante da
outorgante. Dispensadas as testemunhas nos termos do artigo 215, § 5° do
vigente Código Civil (Lei n® 10.406/2002). Taxas; Guia do FDJ n°
7000003653492, no valor de R$ 14,17 (quatorze reais e dezessete
centavos), Guia do FRMP n° 0000001723501, no valor de R$ 1,72 (um real e
setenta e dois centavos), FCRCPN no valor de R$ 5,39 (cinco reais e
trinta e nove centavos), FUNAF no valor de R$ 0,41 (quarenta e um
centavos) e ISS no valor de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove

centavos. Eu, Dario José de Oliveira Júnior, Tabelião Interino deste
Cartório Único, digitei, dato e assino em público e raso.

Passa e de Novembro de 2019.

da verdade,

ano„,i0se ae unvetra Junio
abelião Publico Interino

JP2 Construçèès,' Serviços e' Locações - EIRELI
(Rep. Heverton Xavier da Silva)
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