
CONTRATO M°: 00050/2021-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIACHÃO E GMF CONSTRUCOES SERVIÇOS E "lÕCACOES LTDA, PARA
EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de

01^61 ?°77n/n^nm Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachâo - PB, CNPJ n°
^ ̂  representada pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima,

Ria K3 no Pedagoga, residente e domiciliada no Sitio Baixio, zona rural -Riachâo PB, CPF n 013.088.854-07, Carteira de Identidade n° 2.627.161 2° VIA SSDS/PB,
CONTRATANTE, e do outro lado QSF CONSTRUCOES SERVIÇOS E LOCACOES

LTOA - AV COREMAS, 716 - CENTRO - JQAO PESSOA - PB, CNPJ n° 15.364.149/0001-27. nestft

»  Solteiro. Empresário, residente
õõ— 1 3-a o na Rua do Falcão, S/N, Casa - Centro - Mamanouape - PB. CPF n" 122.740.504-
decidlram^aq n— 4.196.140 SSDS/PB. doravante simplesmente CONTRATADO.

f  as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelascláusulas e condições seguintes: ■•■cyci.ei pejeis

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços n» 00001/2021

n° 21 de Junho de 1993; Lei ComplementarPOsterlofes'Lt%eVer?drs normas'; ^ Pertinente, consideradas as alteracOes
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

en^T^nif.r Contratação de en«>resa especializada em serviçosSacS-^ municipio de
inírumentr^rnl^íT"'®'^^ rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
ri» apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo
dLuJ^^ntor"»^»»,'' ^ 00001/2021 e instruções do Contratante,documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato
ndependente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
lu jj. MQVK KEAIB E VINTE E TRES CENTAVOS) .

CODIGO discriminação UNIDADE QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia civil para Reforma da
Creche Maria Luiza Peixoto do municipio de
Riachâo/PB

VALOR TOTNT.

Serviço 1 24.859,23 24.859,23

RÇ 24.859,23

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados sâo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
onri»í- vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
verifiLri^ ° interregno de um ano, na mesma proporção da variação
bas» ri mst ri Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por
inlLarir» apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigaçõesniciadas e concluídas apos a ocorrência da anualidade.
oartJ rrio!'ff fubsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado apartir dos efeitos financeiros do último reajuste. contaoo a
an atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará
d?ffr ® importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a

ri''^ correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratadoreman^scent:^"^:™"^ --3"-támento de preçof So"alorxreman6sc6nt©, s©mpr6 qu6 ©st© ocorr©r.

definuTvo'.°®^ ° utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
nâ^ estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer formaS::er=o-\\ ° - v^er a^s™?



Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo
Índice oficial, para reajustamente do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento 2021 - Recursos Próprios do Município/ Outros Recursos:
02.060 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12 361 2008 1014 Const.,Ainpliar,Reformar Unid. Escolares;
12 361 2008 1049 Const\Ref\Ainpl de Unid e Anexos Educacionais c\ Precatório do Fundef;
Elemento de Despesa: 4490.51 99 1001 Obras e Instalações.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
0 pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da
seguinte maneira: Até 30 (trinta) dias após a aprovação da medição apresentada ao setor
competente da Prefeitura Municipal de Riachão.

CLAUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
Os prazos máximos de inicio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora
contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, §
1  , da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem
de Serviço:

a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: 60 (sessenta) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: Até o final do exercido financeiro
de 2021, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do
Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra
contratada;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade
da obra, 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 a obra descrita na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de

^®^3cionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,

^^^^^tária 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
do 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 subcontratar, 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.

CLAUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo
Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será



8^666/9"°' conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei
0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

" da"'Ler8°T66T93 "n T""" ° ̂ -P-^ivo limite fLado nÕ Lt 65 °§1  da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

pactuadas ° ® °P®®rvadas as condições de adimplemento das obrigações
obedecerão conforme o"®" / receber o seu objeto pelo Contratanteobedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos leaais

nofArtr 86 r8Tda'^°r: ®n9nintes penalidades previstas
vimufí oo 1 > 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de o;5% (zero
«ní? ê ° cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
centorsobre'"'!. ^1°" do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez porcento) sobre o valor contratado pela inexecuçâo total ou parcial do contrato- d -
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

íí^itaf o'u cpntrt^"'° ^ - declaração dfinTdoneidede 7^
determinantes da punícarô, ® Pública enquanto perdurarem os motivos
aiitorinin» pumçao ou ate que se]a promovida sua reabilitação perante a própria
cabiveis fundine?tadas"nt reTl.'6l6^'93.' " qualquer das penalidades
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

r Contratado ^e pagamento nos termos deste instrumento, e desde queo Contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso será admitida a
compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pa^mento até a data

d^itiaso nf La°ameltÍÍ''° parcela. Os encargos moratórios devidos em razão
VP i í ondf. PM calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N xvp I, onde. EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista oara
o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e Índ"e
do ipcrilGracumuiidr''®' nt'^" ^ = (TX t 100) t 365, sendo TX = percentualao IPCA IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo Índice adntP^Hn
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido Índice estabelecido para

uti™o'%\\á\^^^^^^^^ "'"'l ' nío possa
enw^erkgor o que vier a ser determinado pela legislaçáo
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

d^Laiuna/PB^.® questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca

aúarvaf^\%T a''® lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, oqual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

<="= JIJ. Ml-qcii-ia

CPF:OSloZO.-^(^-qC^
ÍÀ

Riachão - PB, 16 de abril de 2021.

PELO CONTRATANTE

&)AXUZ

Prefeita

CPF: 013.088.854-07

PELO CONTRATADO

uÀXSAtú^ ^
QHF CONSTRUCOES SERVIÇOS E LonAro*COlÈSTRUCOES SEIU^COS E LOCATOÉãTLTDA
Eduardo Vicente Nunes
CPF: 122.740.504-90


