
ESTADO DA PÀRAÍBA
PREFEITURA iII'IiIICIPAL DE DT'AS ESTRÂDAS

oIsPEr{sA N" 0pÉeL12o22

qriIIRÁTo No | @@6/2OZ2-CPL

cóDIGo oISCRII,IIHAçÃo
1 l,lonitonamento Anbiental da Recupenação do Lixáo

urtrDÀDE QUAr{rrDADE p.tr{rÍÁRro p. iõrcL
Ir,lês 77 I.SOO,OO 1,6 -5O0,OO

Total: a6 -5OO,AO

TERI4O DE CONÍMTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITUM I.IUI{ICIPAL DE DUAS ESTRAI»S E

CLEDSON LII.IA ALIIEIDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIçOS CONFOME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUI4ENTO l\rA FORí{A ABAIXO:

Pelo pnesente instrumento panticular de contrato, de ufi lado Prefeitura llunicipal de Duas Estradas - Rua
do Conércio, 23 - Cêntro - Duas Estradas - P8, CNPJ ne O8.787.O72/OOO7 -7O, neste ato reprêsentada pe-la
PreÍeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domlcillada
na Fazenda 5ão Francisco, SN - Zona Rural - Duas Êstradas - PB, CPF na O9O.4@1.5O4-4A, Cartei.a de
Identidade na 3.57O.572 SSP, doravante simplesnente CONÍMTANTE, e do outro lado CLEDSoI'I LI|4A AL|4EIDA -
avENrDA GovÊRMDoR FLAVTo RrBErRo couTÍNHo, 0s0o, saLA 615 - laRDÍ!1 ocÊaNra - loÀo pEssoa - pB, cNpl na
31.944.699 /OOO7-O1, doravante sinplesmente CoNÍMTADA, decidiram as partes cont.ôtantes assinar o
presente contnato, o qual se regerá pê1as cláusulas e condições seguiítes;

CLÁUSULA PRITTEIM - DOS FUNDAI.iENTOS DO CONTRÂÍO:
Este contrato decoffe da licitação oodalidade Dispensa no OO@7/2022, processada nos ternos da Lei
Fede.af ne 8.666,/93 e suas alterações e a Lel Complementar na 123, de 14 de dezembro de 2606, alterada.

cLÁusuLA SEGIJNDA - Do oB]ETo Do coNTRATo:
0 presente contrato tem por objeto: Contratação de êmp.esa êspeclaflzada em servlços de MonitolôÍento
AmbientàL dà Re(uperdçào dd Areô Degrddddô do Lixào objeto do PRÂD (PLano de Recuperà(áo de Areê5
Degraoadas) de Duas Estradas - PB, dunarte o exercÍcio financeiro de 2622, nos tênmos dâ Lei no 9.Í;66/93-
Os se.viços deverão ser prestados de acordo com as condiçôes expressas neste inst.umento, proposta
apresentada, Dispensa ne OoOOT/2022 e instruções do Contratante, docurnentos esses que ficam fazendo
pa.tes integrantes do presente contrdto, independente de trans( rição.

CLÁUSULA TERCEIRA ' DO VALOR E PREçOS:
0 vêlor total deste contrôto, a base do preço proposto, é de R$ 16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHEIfioS
REÂrs).
Representado por: 11 x R$ 1.5â0,O0,

CúUsULA QUARTA - DO REA]USTAíEÜTO:
0s preços contratados são fixos pelo período de uÍn âno, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5s
e 6sJ da Lei a.666/93-
Oco.rendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pode.á ser restabelecida a relação que as
partes pactuaran inicialmente, nos terrps do art- 65, lnciso 11, A1Ínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA QUII{TA . DA DOTÀçÃO:
As despesas cornerão por conta da seguinte dotação, constante do onçamento vigente:
Recutsos:
aa.o@ - 75.457.1001.2037 - 500- - 3.3.99.19.O1

CLÁUSULA SEXTA - DO PA@HEITO:
O pagamento será realizado mediante processo negular e êm observância às normas e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira: l'lensaImente, pa.a oconFer no prazo de trinta dlas, contados do
periodo de adimplemênto de cada pa.ce1a.

CLÁUSULA SÉTI}'IA - DOS PRÁZOS:

O pnazo máximo para a execuÇão do objeto oaa contratado, conforme Suas e que admitê
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado
emissão da ondem de Serviço:

Ínício: Imediato
conclusão:11 (onze ) fleses

e Sera a partir dâ

0 prazo de vigência do p.esente contrato será determinado: até o final do exercício
considerado da data de sua assinatura.

de 2022,



CLÁUSULA oITAVA - DAs oBRIGAçõES DO CoI{TRÀTANTE:
ô - Efetuar o pagamento relatj.vo a prestação dos serviÇos êfetivanêntê realizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente cont.ato;
b _ Pnopoacionaa ao Contratado todos os meios necessánios para a fiel prestação dos serviços contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade êncontrãda quanto à qualidadê dos sê.viços,
exercendo a mais ampla e conpleta fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.
d Designar repnesentantes con atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contnato, nos ternos da no.ma
vigente, especialmente pa.a acofipanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permltida a
contnatação de terceiros para assistência e subsÍdio de informações pertinentes a essas atnibuições.

CLÁUSULA Not{A . DAs oBRTGAçõES m coNTRÂTADo:
a - ExecutaT devidamente os serviços descritos na C1áusula comespondente do paêsente contrato, dentro
dos mê1horês parâíêtnos de qualidade estabelecidos pana o ramo de atividade relacionada ac objeto
contratualr com obseavância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislação fiscal, civi1, tributá.ia
e trabalhista, bem como por todês as despesas e compromissos assumidos, a quafguer titulo, perante seus
fornecedo.es ou terceiros em aàzão da execução do objeto contratado.;
c - Manter preposto capacitado e ldôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxecução do contnator que o
aeprêsênte integralmênte eft todos os 5eu5 atos;
d - Permiti. e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os lnforÍÍes e esclarec_i[entos
solicitados.;
e ' 5êaá aesponsável pe]os danos causados dirêtanent€ ao Contratantê ou a tetceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o aconpanhamento pelo órgão interessado;
f Não ceder, transferi. ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto dêste instnumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Cont.atante;
g - !1anter, durante a vigência do cont.ato, em compatibilidade com as obrlgaçôes assumidas, todôs as
condiçôes de habilltação e qualificação exigidas no respectivo p.ocesso licitatório, apresentando ao
Contratante os doLumentos necessários, sempre que solicitaoo;

cLÁusuLA DÉcrr{a - DÂ aLTEMçÃo E REscrsÀo Do cor,lrRATo:
Este contrato poderá sel" alterado, unifateralnente pela Contratante ou por acordo entne as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos ArÍígos 77, 78
e 79 da Lei a.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas nesmas condições contratuais, os acréscimos ou supnessões que
se fizeren necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrâto.

CLÁUSULA oÉCTllÁ mI EIRÁ . oAs PEÍ{ÁL'DÀDES I
A recusa injusta en deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitaná o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a
adve.tência; b - multa de mora de A,5% (zeto 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 70% (dea
por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou parciaf do contrato; d - suspensão temporária
de participar em licitaçâo e impedimento de contratar .om ê Adninist,^açào, po. prazo de até o2-(dois)
anos.; e - declanação de inidonêidade pa.a li.itar ou contnatar con a Adfiinistração Púb1ica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punlção ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - s ímufta nêamente, qualquer das penalidêdes cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULÁ DÉCIÍ',!Â SEGUNDA - Do FoRo:
para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Cofiarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi Tavrado o pnesente contrato eD 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pela5 partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 04 de Fevereiro

TESTEMUN}IAS PELO CONTRAT

]OYCE FELIX NUNES

Prefeita Constitucional
090.447 .504-40

ôPi 1Ú,9 ($ti-



ot4t qut b3U ol4

PELO CONTRATADO

CLEDSOI{ LIIIII ALÍiIEIDA
CNPJ ne 37.940.699/ OOOI-OI

\
I


