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EsrÀm DA ,ÂiÀiBA
PIETEITUf,,I i('IICIPAL DT DI'|Âs ES?RIDAs

c0,u55Ã0 pE$iÂxEt{TE DE LICIrÂçiO

oIsPEtsA " W9/262L

C(tllRATO t!: eOOet / Zel:, - Cp r-

TERIO OÉ C$IÍf,ÂiO Q{,'E EITÍRE §I CELESM}I A piEFETTUll ITIECIPAL OE OTJAS ESÍRÂDAS É

EpE EipnEst pÂt/lr8llxÂ DE sÉRyrços og ÊxcEtitf,rÂ LÍDI,, pAnÁ ExEcuçÀo DE sEtvrço
CoIIFON'{E OTSCRIfiI,{ÁM ÍrEsÍE II{STRLIIEI{TO ÍlA FORITA AEAIXO:

Pelo presente instrunêato partlcular de contrato, de ull lado PtEFÊrnm ll'Íttclpal lx !t ls ESTtAaas - Rua
do Cflércio, 2l ' Centro - Duas fstradas - PB, CilPl nr O8.7a7 .672/0001-10, neste ato representada p€la
Prefeita loyce xenal'ly Felix ilunes, Srasilêl.a, soltelra, Funclonarla Publlca, r€sldente e dofi1cll1âdà
na Fàzenda são Francisco, s - zonà Êuia1 - Duas E5trada5 - pB, cpF fl. ago.ao7.sa4-4o, cànteira de
Identldãdâ ía !.579.5?2 SSP, doravante sinple5nênte COÍ{TRAÍAHTE, e do oütro ledo EpE €r(rnGs p RÂfBÂrr/l
DE SENVI@6 DE É§EIITIA LTDA. - RUA DEruÍÂoo CERÂLDO NANIZ, 89OJ SALA 02 - TÁ}IEAUZINIO - ]OÂO PESSOA- PB, CrlPl 

^a 
27.570 "22tleao1-4o, dor.vànte siaplestnntê COi{TRÂTADA, decldlra[ as partes cEntrutartes

aJslnôr o presente contrato, o qua) 5€ regerá pelas cláusulàs e condlcões seguintes:

cLÁusulr pRrr,rErRÂ ^ Dos FUraDÂnEt ros:
Este contrato decoÊre dê Dispensa dê li€ltaçro na WOgl 2021, proÍe5sada nos terms da LeÍ Federal oo
8,666, de 2l de lunho de 1993; ê leglslação pertlnente, conslderadas às alteraçõ€s posterlores dâs
isÍerldas norías.

crÂrsuu sEqmr - m üfE o:
o pí'eseote (ofltrato teí por obJeto: Cootratação de Ê@resa aspecializada €l! serviços de EngeÍharlà Civll
pàra a êLaboraçâo e entrege de Projeto de Engênharlà e PãviGfiaçâo ea á.eãs .urâis, €a perelelepÍpedo,
na Platafor a +Brâsll e St DtltÀ - PB, Contrato coo e Calxa Econô.llca Federal n" 1O71965-0112020.

Os servlços d€verão ser executados rtgorosãnentê dê acordo cor às <grúLções erpressas nerte inrtrr,.ento,
Propostô aPresentàda, €5p€clíicaçÔes tê(nlcâs comespondeates, processo de Dispensa de li(itação ne
Wl2gll € instruções do contrãtânte, do€Dêntos êssês que flcr farendo partês lntegraotes do piese?Íte
contrâto, lodêpendente de transcrlção,

cl/irrsuLA TEacErlr - u, vÂL& E pnE@st
o vàlor total deste contnàto, e bãse do preço proposto, é de ir 5.975,00 (clt{co tlIL E llo\rÊcENT06 E

sETEltÍa E clr{co REAIS)
neprÊsêntádo por; 1x 8Í 4-1A2,9 r \ \ R, 1.792,90.

6160 orsctnaíldo r.xrorD€
1 Projeto óe En8Êúârla a P.vi*Ít.íao er áreas .ura15, ei (,od

pãralêl.ptpedo, nà PlrtafoÉà r8rasil e StD€llÀ - P8,
Cont.ato (o à Câlxe Ecollônl(â Ferrer.al n' 1073965-
eslzo2e.

ÍotaI: 5-975,@

crÍrSr,L qjAnra - oo tEtllrtrriEím:
05 pt.eços (ontrãtàdos sâo íixos pelo período de u. àno, êr<eto paia 05 casos previstos no Àrt - 65, §§ 59
e 5r, da Lei t.666,/91.
Ocorrendo o dêsequllíbrlo econôolco-flnancelro do contràto, poderá sêr restab€leclda a relàção que a5
partes pactuarar lnlclelúeÍte, nos ternos do ant. 65, 1nc15o II, Âlinea d, da Lei 8.666/91, tediante
cqrprováção documntal ê cêquêrl ento expresso do Corrtràtado.

cllrrsr,rl^ QUúarl - m DoÍÂGIo:
As despêsas (orrerão por conta da segulntê dotâção, constant€ do orçarento vi8êÍte:
ie(ursos:
08.& - 15.451.2@r.2036 - @ls,ÉE.67 - 1.1.90-39.O1

clÀrírlÂ sgÍÁ - Do Pt6liaúÍo!
O pag#nto será reallzâdo aedlante pFo(es§o regular e el obse.vància àt not?as
pelo Contrataflte, dr sêBulntê úanelÍa: lql na êntrâga do Prorêto, 3Ol quando o
cãixà Econ-l<à Federal.

(ut suu scÍrrr - 06 PtÂtos:

QurxÍünDÉ P,rrt rlf,ro P. ÍoÍIl.
t s.97t,@ 9.975,00



O pnazo tráxim para a execução do obJêto ora contrata&, confoflre suas cara(têrÍ 5t lcas, € qúe àdoite
ProrrcSeção nos càsoJ preyistos pela Lel E,666/93, êstá âbaixo indicado e será considêredo a pãrti. dâ
erissão da Ordetr de servlço:

lníclo: tDêdi.to
Conclusão:4 (quatí.o) íre ses

O prezo de vl8ênctâ do prêsehte cqírtrato será determinado: aÉs 4 (quatÍ§) íteses, conslderâdo da date de
sua ãssinatura, vencendo éià OAle}l2e22.

cLlutul orÍ^y^ - oÀs o3*r6ac0G5 oo oüaTrtrârÍÍEr
a - Efetuàt' o pâtarento r€làtlvo a piêstação dor sêrvlços efetlvã.erte .ealizàdgs, de acgrÍío coltt asrespe(tlvas cláusulas do pretente contrato;
b - Proporclona. âo Contratàdo toáos os üêl.os necc5sá.iot pa.â e flel prêstaçào dos 5ê.viço, contratados;( - lbtifica,' o contratado sobre qualquer iretulerldade êncontrada quânto à quelidade dos serviços,
êxercendo e rã1s arçla e (oôpleta fiscalização, o que não êxhê o Coítratado de suss responsebllldadê§
contratuais ê legals.
d - oesÍgnàr rêprêseíitantê5 co.r ataibuições de Geston e Fis<al deste contrato, no5 te.Nos da noÍ.'rôvlgente, espe(lalnente para acoftpanhâr e íir(all:ar a sua execuÇào, rêspe(tiva[êíte, penritidô ã
coÍltiatàção de ter(êi.os pàra assistêncla e 5ubsídlo de lnfomàçõ€s pertinentes à essas atribui.çõ€s.

cl^lt,sul"r §ta - rrali ütl6rç{k5 ÍD c ÍtaÍloo;
a - Êxe(utâr devldafiente os servlços dcscrltos na C1áusula correspoMerÊe do prê9êrÍte coítiiàto, dentro
dos aelhores parârêtros de qualidade êstãb€le(idos paia o ..r.o de ativtdade relaclonada ao objeto
corÍtrãtúal, co. oàsenàn€là aas g.azos estlpul.adosj
b - R€spoosabllizar-se por todos os ônú5 e obrlgaçôes coocêrnêntes à legislàç5o íis(al, civil,: t.ibútá.ia
e trâbalhista, bet corc pol. todas às despesas e cüproclssos assuDidos, a qualquêr tÍtllo, perante sêus
fonnêcedores ou tercelros m rã.áo de exÊ(uçâo do objeto contr.tado;
c - tlànter preposto capa<ltado e idôneo, ac€lto pelo Contratânte, quando dB exe(ução do contrõto, quê o
r€presente integralúênte efl todos os seus atos;
d - Pêmltlr e fa(lllter à ftt(aLlzação do Cofltrãtante devêndo prestar os inforf,es e erclaréôiúentos
soli(itados; 1r.:

e - sê.á resgoítsávêl pelgs dangs causados diretaoente ao Contratàntê ou a têrcêlros, dê<orneôtes de rua
cuIPô ou dolo nã execução do contí'ato, não €xclulndo ou r.eduzlndo essa responsabllidade a íls(alizôção
ou o accpanhan€nto pelo órgão lntenessado; -i-
f - l{ão ceder, tÍ'ansfenlr ou sub-contratar, ,lo todo ou em parte, o objêto destê lnstrutranto, sên o
coohêcLxnto e a devida áutorização expiêrsà do Contratante.;
g - Lanter, duieotê a vlgênclà do cont..to, corpetlbílidide coo as oürlgaçôes assutridôs, todas a5
coÍdlçôes de habilitôção e quallfr.cação êxlgldes no rcspê<tivo ,r.ocêsso ll€ltatórlo, ãpneseotando ao
Contratante 05 do(urentos ne(es5ários, sefup.e qu€ sollcltado.

crilrsurl DÉcrrr - Dr alÍErÀçlo É nEsctsÀo D coNtTMTo:
Este contrato pod€rá ser âlteBdo, unrlâteràlDente pela Contrâtante ou por acordo entr€ as piirtes, no5
(asos previstos no Ârtlgo 65 e 5e.á ,.es(lndido, de pleno dlreito, confoõnê o dlsposto nos Âàt18os 77, 78
e 79 da Lei A.ffi193.
O Contrãtâdo flca obrl8ado a aceitar nas r€srEs coÍtdiÇõ€s cootrâtuais, os àcréscilos ou supressôer que
se fizer'€r! necêssárlos, dté 251 (vlÍÍtê e clnco por cento) do valoi lnlclal atuallzôdo do côtÍtrato.

CTÀISULÀ DÉC Ptt,'EüT . OAS PEXTLTOTDES:
A recusa lnJustã eo dêlxar de curprlr âs obrlgaçôes âssumldes ê pre(eitos lêgâls, suJêltará o Cootrãtado,
garantidô ô prévla dêfesã, à5 seEulntes penalidader previstas nos Arts. t6 e 87 dã Lêi 8,666/93: à -
edvertêncla; b - rulta dê ipra dc O,5t (zerc vlrgula clnao por cento) aplicâda sobn€ o valor do contrôto
por dlâ de atiasô na entrega, no lníc1o ou na execuçâo do obJeto ora contratado; ( - rultr-dc lol (dez
po. cento) soà,'e o vàlor cont.àtado Í,€la lnêxecu(ão tútal ou parclal do co[trãto; d - sútpet são t€tpo.árla
de pàrticlpàr eo ll(itação e iip€diErto de Gont.âtàr €6 â Adrlnistração, por prazo de âtá 92 (dols)
anos; e - dêclaração d€ lnidorêidade para llcltar ou contratar (o ã Adlllnistrâção Públicl enquanto
pêrdura.€ír os Dotlvos dêtel.mloantês de punição ou até gue seja proovida sua rêôbllitação Perantê a
prliprla autoridadê quê apllcou a peoãlidâde; f - sliultanêamente, quãIquer das penálldades cabivels
fundaoertadas na Lel 8.6É6191.

clÂr5rrt DÊcrnr §Edm - m fo0o:
Para dirlnlr ã§ questões decorÍ?nte5 deste cont.eto, â5 partes elegea 0 Forc da Corârca de Guarâblra.

Ê, por estare. de pleno acordo, foi Iavrado o presente contiàto e 02 (duas) viàs, o qual vai assinado
pelas partes e por duas tÊst€üúnhas-

Duãs Estradas - P8, 08



ÍÊ 5Í EHUi{rRs PELO COMÍRÂIÀNÍI

Pref elta constltucioral
o90,47 .5a4-44

PELO (O{TRÁTÂDO

3;.b,. c,a- ,L N-'< ".+EpE Eipn€s/l pÂrar8ÂM or sgnaõE-óFssrmnru
tÍo,À,
CNP) : 27, 579. 221 / gOOl - 40
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