
CONTRATO Na; 00002/2021-CPL.

TERKO DE CO>rrRATO QUE EMTRE SI CELEBRAM A PREPEITCRA MDMICIPaL PB

RIACHRO B HOTORia COMSTRCCOBS EIRELI. PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrutrento particular de contrato, de uir. lado Preteitura Municipal de Riachão -
Rua Manoel Toira-i de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n® 01.612.770/OC01-58, neste ato

representado pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lin-.a, Brasileira, Solteira, Pedagoga,
residente e domiciliada no Sitio Baixio, Zona Rural - Riachão - PB, CPF n» 013.088.854-07,

Carteira de Ide.ntidade n» 2.627.161 2' VIA SSDS/PB, doravante simolesnr.ente CONTRATANTE, e do
outro lado HOTORIA OMISTRDCOBS EIUBLl - RUA CLBTO CAMPELO. 80 - ÇBMTOO - AFOCRDOS DA IMSftZBIRft

- PB, CNPJ n» 37.090.538/0001-44. noste ato reproaentado por Vandarloy Avelino Garvaslo,
Braallelro, Solteiro, BaBMfasArlo, reBláentB b dcmlclllaáo na Roa Profossora Maria daa Graças

Barroa do Araújo, 10, Apto 206 - Bancário» - Joto Peaaoa - PB. CPF n« 0S4.085.494-88, Cartaira
de Identidade n« 3.002.664 SSP/PB. doravante aiaplaanwnte COHTRAIADO. decidirair as partes
contratantes assi.nar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLtoSOLA PRIMEIRA - DOS FOMDaMBMTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n» DV00C02/2C21, processada nos termos da Lei
Federal n" 3.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n« 123, de 14 de Dezembro de 2006;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas norm.as.

ClAOStJIA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação do eapreaa eapeeialisada om gerenciamento e
flacalisação de obras e serviços de engenharia, para atender a demanda da Prefeitura Municipal
de Riachão/PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as co.ndiçôes expressas .neste
i.nstrum.ento, proposta aprese.ntada, especificações téc.nicas correspondentes, processo de
Dispensa de Licitação .n® DV000C2/2C21 e i.nstruçôes do Contratante, docum.entos esses que ficam
fazendo partes integrantes do prese.nte contrato, i.ndependente de transcrição.

CIAuSULA terceira - DO VAIXJR E PREÇOS;
O valor total deste contrato, a base do preço prooosto, é de R$ 17.200,00 (DEZESSETE MIL E
0U2ENT0S REAIS).

:^DIGO OISCRIMXNAÇXO

ntiataçãc de ennprcsa especializada em gerenciamento e
fiscalização de obras e ser-.-iços de engenharia, para realizar:
gestão de escopo, gestão de custos, gestão de prazos, gestão dc
gualidade, gestão dc sjprl.mentos, gestão dc riscos, gestão de
oo.Tijn.caçâo c gestão de RH, c.m todas as etapas c atividaacs das
obras cm andamento pela Ptoío.tJra Nunicipal de Riachão/PB,
responsabil-zar-sc pelas aprovaçSes das medições apresentadas c
envios dc documentos de acordo com a de.manda dessa Zdilidadc. í
:CNTRATADA doverá manter proposto aceito pela administração da
PREFHZTfRA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB, durante o periodo dc
vigência dc contrato, para representa-la administrativamente
sc.mpre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante
icclaração em que deverá constar o no.me completo, n» do CPF c do
documento dc identidade, além dos dados relacionados á sua
gualiticação prot..ssicnal. ?aqa.mcntc Mensal.

VUbR TOZU

UNIDADE

MES

gOMlTIDADS

8 2.150,00

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

17.200,00

R$ 17.200,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMBNTO:
Os preços contcauados são fixos e irreajusLáveis no prazo de um. a.no.
Dentro do prazo de viqéncra do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o rnterregno de um. ano, na mesm.a proporção da variação verificada
.no IPCA-IBGE acum.ulado, tomando-se por base o m.ês de apresentação da assinatura do contrato,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da a.nualidade.
Nos reajustes subsequentes ao prim.eiro, o interregno m.inim.o de um. ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustaurento, o Co.ntrata.nte pagará ao
Co.ntratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
corresponde.nte tão logo seja divulgado o i.ndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustam.ento de preços do valor reinanescente,
sem.pre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o i.ndice utilizado para reajuste será, obrigatoriam^e.nte, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustamento ve.nha a ser extinto ou de qualquer fcrm.a .não
possa mais ser utilizado, será adotado, em. substituição, o que vier a ser determ.i.nadc pela
legislação então em. vigor.
.Va dusé.ncia de previsáo legal qua:ito ao i.ndice substituto, as partes elegerão novo i.ndice
oficial, para rea justam.ento do preço do valor rema.nesce.nte, por mieio de term.o aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilam.ento.



clAosola QUnnA - OA DOXAÇ&O:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçatr.ento vigente:
ORÇAMENTO DE 2021: Raeursos Próprios do Município de RiachAo:
02.020 - Secretaria Municipal de Adninistraçio e Transparância: 04.122.1002.2003;
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços da Terceiros - Pessoa Jurídica.

CUlOSOLA SEXTA - DO PAGAMDnO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, m.ediante processo regular, da seguinte
maneira: MENSAL.

CIÁOSOLA SÉTIMA - DOS PRAZOS E OA VIG^CIA:
Os prazos máximos de inicio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitem prorrogação nas co.ndiçftes e hipóteses previstas no Art. , § 1», da Lei fl.66fi/g3,
estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

a - Inicio: Imediato;
b - Concltts&o: 8 (oito) meses.
A vigência do presente contrato será deienrã.nada: Ató o final do exercício financeiro do 2021,

considerada da data de sua assinatura; pode.ndo ser prorrogada por iguais e sucessivos
periodos, m.ediante acordo e.ntre as partes e observadas as características do objeto
contratado, conforme o disposto .no Art. 57, incisos II e IV, da Lei 9.666/93.

CLtoSULA OITAVA - DAS OBRIOAÇÕBS DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagam.ento relativo a execução do serviço etetivam.ente realizado, de acordo com.
as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os m.eios .necessários para a fiel execução do serviço
contratado;

c  - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade enco.ntrada quanto à qualidade do
serviço, exercendo a m.ais ampla e com.plcta fiscalização, o que não exim.e o Contratado de suas
responsaoiiidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com. atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos term.os da
norm.a vigente, especialm.e.nte para acom.panhar e fiscalizar a sua execução, respectivam.ente,
perm.itida a contratação de terceiros para assisté.ncia e subsídio de inform,ações pertinentes a
essas atribuições.

CLÉOSDLA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o serviço descrito .na Cláusula correspo.ndente do prese.nte contrato,
de.ntro dos m.elhores parâm.etros de qualidade estabelecidos para o reuno de atividade relacio.nada
ao objeto contratual, com. observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem. com.o por todas as despesas e com.prom.issos assum.idos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em. razão da execução do objeto co.ntratado;
c  - Kanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contrata.nte, quando da execução do
contrato, que o represente integralm.ente em todos os seus atos;
d  - Perm.itir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e  - Será responsável pelos danos causados diretam.ente ao Contratante ou a terceiros,

decorre.ntes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, .não exclui.ndo ou reduzi.ndo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acom.panham.e.nto pelo órgão interessado;
f - ^^ão ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em. parte, o objeto deste i.nstrum.ento,
sem o conhecim.e.nto e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Kanter, durante a vigência do contrato, em. compatibilidade com. as obrigações assumiidas,
todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de
contratação direta, apresentando ao Contratante os docum.ent.os .necessários, sem.pre que
solicitado.

CL&DSOLA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO:
Este co.ntrato poderá ser alterado com. a devida justificativa, unilateraim.e.nte pelo Co.ntratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos .no Art. 6a e será resci.ndido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Co.ntratado fica obrigado a aceitar, nas m.esm.as condições contratuais, os actéscim.os ou
supressões que se fizerem, nos serviços, até o respectivo limite fixado .no Art. 65, § 1« da Lei
8.666/93. Ne.nhum. acréscim.o ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÃ050LA DÉCIMA PRIMEIRA - 00 RECEBIMENTO:
Executado o prese.nte contrato e observadas as condições de adimpiemento das obrigações
pactuadas, os procedim.entos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,
conform.e o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa i.njusta em. deixar de cum.prir as obrigações assum.idas e preceitos legais, sujeitará o
Co.ntratado, gara.ntida a prévia defesa, às segui.ntes pe.naiidades previstas .nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - m.ulta de m.ora de C, 5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
objeto ora contratado; c - muita de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela



inexecuçâo Lotai ou parcxal do contrato; d - suspensão temporária de participar eir. licitação e
iirpeditr.ento de contratar corr. a Adirãnistração, por praao de até C2 (dois) anos; e - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar coir a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos deteriT-inantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; í - slm.ultaneam.ente, qualquer das penalidades cabíveis
fundam,entadas na Lei 8.666/93.

CLÃOSOLA OéCZMA ZERCBZRA - OA COUPBNSAÇÃO FZMAKCBZSA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagam.ento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adfltitidâ a com.pensaçâo
financeira, devida desde a data lim.ite fixada para o pagam.ento até a data correspondente ao
efetivo pagam.e.nto da parcela. Os e.ncargos m.oratórios devidos em ra-rão do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula; EM = N * VP * I, o.nde: EM = encargos
m.oratórios; N = núm.ero de dias e.ntre a data prevista para o pagam.e.nto e a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = Índice de compensação financeira, assim
apurado: I = (TX : ICC) f 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acum.ulado .nos últimos doze
meses ou, na sua falta, um .novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na

hipótese do referido Índice estabelecido para a compe.nsação fi.na.nceira venha a ser exti.nto ou
de qualquer form.a não possa m.ais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em. vigor.

(3AUSULA DÉCIMA QDAASA - DO fORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem, o Foro da Comarca de
Araruna/PB.

E, por estarem, de ple.no acordo, foi lavrado o presente contrato em. C2(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testem.u.nhas.

Riachão - PB, 11 de Janeiro de 2021.

-fESTEMU.N.-(Ab PELO CONTHATANTEi I

09^. (íis Oivi -oc ^ ^
Prefeita

:PF; 013.088.854-07

PELO CO.NTKATADO

Pk-J -0°» CCVl HOTORIA COMSTR0COES EXRELI O
- O VANDERLEY AVELINO GERVAZIO

«  CPF: 054.085.494-88


