
ESTATX' DA PARAÍBA
PREFEITURÂ I4t'IÍCIPAL DE ÍX'As ESTRADAS

CO}IISsÃO PERIIAI{E TE DE LICITAçÂO

COa{TRAÍO }le't W2 I ZO2L-CPL

TERI1O DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBR/üI A PREFEITURA ÍiIUi{XCIPAL DE DUAS ESTRADAS E

COi{STRUTORA SAIIHAUA LTDA., PARA PRESTAçÀO DE SERVIçOS CONFORI4E DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

pelo presente instruoento particular de contrato, de uÍt lado Prefeitura Municipal de Ouas Estradas - Rua
do Cofiércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, Cl{Pl ne 008.781 .Oa2/0,601-14, neste ato nepresentada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e doniciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rura1 - Duas Estradas - P8, cPF ne O9O.4O7.504-40, Carteira de
Identidadê ne 3.570.572 SSPr doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro làdo CONSTRUTORA SA HAUA

LTDA. - RUA BANANEIRAS, 361, SALA 101 CXPST 96 - MANAÍM - lOÃO PESSOA - PB, CNPI ne 34,228,L45 /OOOL-66,
donavante simplesmente CONTRATADA, decidira!Í as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se negerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRII4EIRÁ - Dos FI,ToÀ}IENTOS Í)o C(,i{TRAÍO:
Este contrato decorre da licitãção nodalidade Dispensa ne OOO04/2o2a, processôda nos termos da Lei
Federal ne 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CúUSULA SEGUI{DA - Í)o OB]ETO DO COI{TRÁTO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada em serviços dê "glaboração de
Projeto Arquitetônico de Restauro e Projetos complementares de Engenharia Civil para edificação localizada
na Rua losé Moreno Gondim, SN, Centro, Duas Estradas - PB.
Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Dispensa ne OOOO4/ 2g2f e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do prêsente contnato, independente de transcrição.

CUíUSULÂ TERCEIRÂ . Ix) VALOR E PREçOS;
O valon total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 25.3OO,OO (VINTE E CINCO l'lIL E TREZENTOS

REAÍS) .
Representado por: 2 x R$ 72.610,O0 (1Â Parcela na assinatura do contrato; 2! Parcela na entrega do
Projeto Executivo).

cóot«) DrscRrltturçÃo
1 Projeto de Restauro (Arquitetura)
2 Projeto Estrutural (Engenharia civil)
3 Projeto Hidráulico e sani.tário (Engenhariá civj.I)
4 Projeto Elétrico (Engenharia civil)
5 Projeto o.çamêntári.o (Engenhartâ Civil)

T'I{ID'IDE QJAI{TIÍ»DE P. TJI{ITÁRIO P. TOTÀL

Unidade 7 72.9@,oo 72.9w,oo
Unidadê L 5-4@,@ 5.4oo,@
Unidade ! 1.7@,oO 7.7OO,gg
Unidade r 7.690'00 7.600,00
t,nidádê L 3.7@,Oe 3.7O4,OO

Total: 25.3OO,OO

cL/ÚsuLA QUARTÂ - DO REATUSTATIÉI{TO:

os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto pana os casos previstos no Art. 65, §§ 5e

e 6e, da Lei 8.665/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econônico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactua.am inicialmênte, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUIiITA . OA DOTAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento
Recursos:
oa. og - 75. 45x.2007. 2036 - 0910000, 01 - 3. 3. 90, 39. OL

CúUSULA SÉXÍA - DO PAGAIIEI{TO:
O pagamento será reallzado mediante p.ocesso regular e em observância às nortas e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguinte naneira: 5OU na assinatura do contrato e 5Ot na entrega do Projeto
Executivo.

CúUSULA 5ÉTI[A - Í,oS PRÁZOs:
o prazo máximo para a êxecução
prorrogação nos casos previstos
emissão da ordem de Serviço:

do objeto ora contratado, c cterísticas, e
pela Lei 8.666/93, está abaixo sená considerado a



Início: Imediato
Conclusão: 5 ( cinco) meses

0 prazo de vigência do presênte contrato será detêrminado; até o final do exêncício financeiro de 2021,
considerado da data de sua assinêtura.

CLÁUSULA OIÍAVA - DAs OBRIGAçõES DO COI{TRATA TE:
ê - Efetua. o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente reãIizado5, de acordo com as
respectivas cláusulas do presentê contrato.;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessánios pana a fiel prestação dos serviços contratados;
. - Notificar o Contnatado sobre qualquer irregularidade encontnâda quanto à qualidade dos serviços,
êxercendo a mais ampla e conpleta fiscalização, o que não exime o contratado dê suas responsabilidades
contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e FiscaI deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, nêspect ivanent e, pêrmitlda a
contrâtação de têrceiros pãra assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NOT,IA - DAs OBRIGAçÔES DO CO TRATADO:
a - Executar devidamente os serviços descritos na C1áusula correspondente do presêntê contrato, dentro
dos nelhores panâfletros de qualidade estabefecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estiputados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigãções concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem cono por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer tÍtu1o, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratadoj
c - Manter preposto capacltado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - permitir e facj.litar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infonmes e esclarecinentos
sollcitados;
e - sel.á responsável pelos danos causados diretaflente ao Contnatante ou ê terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou neduzindo essa responsabilidade a ÍiscalizaÇào
ou o acompanhanento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumentor sem o
conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - líanten, durante a vigência do contrato, em compatlbilidade com as obrigaçôes assumidas, todês as
condições de habilitação e qualiÍicação exigidas no nespectivo processo ticitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessánios, sêmpre que solicitado;

cúusuLÂ DÉcrüÀ - DA aLTERÂçÃo E REscrsÀo Do cot{TRÁTor
Este contrato poderá ser aLterado, unilateralmente pela Contratante ou pon acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindj-do, de pleno direito, conformê o disposto nos Artigos 77, 78
e 79 da Lei 8.666/93-
O Contratado fica obrigado a aceitan nas mesmas condiÇôes contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inlcial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIÍiIA PRII4EIRA - DAs PEMLIDADES:
A necusa injusta em deixar de cumprir as obnigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
Sarantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93; a -
advertência; b - multa de mora de A,5% (zero vírgu1a cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entnegar no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de !O% (dez
por cento) sobne o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária
de participan em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para Iicitan ou contratar com à Administração Pública enquanto
perduraren os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida suê reabilitaçâo perante ê
própnia autoridade que aplicou a penalidade; f - slmultaneamente, qualquer das penalidades cabív€is
fundãmentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIÍiIA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questõês decornentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Cooanca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi Lavrado o p.esênte <ontnato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

TESÍEMUNHAS

Qt?ut 534o4 Prefeita consti
o94.407 .504-40

Duas Estradês - PB, 04 de Agosto de 2021.



PELO CONTRATADO
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