
ESTÂDO DA PARÂÍ84
PREFEITUM ITIJiIICIPAL DE DUAS ESTRÁDAS

TOITADA DÉ PREçOS llo Wsl2O22

Coí{TRATO |e I 0g067 I 2022-CPL

TERT.O DE CONÍRATO QUÊ ENTRE 5I CELEBRAÍ,II A PREFEITURA üUiIICIPAL DE DUAS

ESTRA)AS E COEÍ{ - CO{sTRUçõES E E GEi{HARTA LTDA., PARA EXECUçÃO DE OBRA

CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUI4ENTO T.IA FORÍ,IA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular dê contrato, de um lado PREFEITURA IIUf,ICIPAL OE DUÀS ESTnÁDAS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 08.787 .972/ggol-10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
doniciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - P8, CPF ne O9O.4O7.5O4-4O,
carteira de Identidade ne 3.570.572 SSP, donavante simplesnente Coi{TRATANTE, e do outro lado COEiI -
co sTRuçôEs E EitGEtütÂRrÂ LTDA. - RUA FAUSTO HERltIt{IO DE ARÁUIO, 112 - CENTRO - ARARUM - PB, CNPI ne
09.OA4.)96lgàgf-77, doravante simplesmente CoNTRATADA, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual sê negerá pelas cláusul.as e condições seguintês:

CúUSULÂ PRIIIIEIRÁ - DOS FI',I{DA E TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços ns OAoO5/2o22, pnocessada nos termos da
Lei Federal ne 8.666, de 2L de lunho de 1993; Lei Complementan ns 123, de 14 de Dezembro de 2OO6i e
Iêgislação pentinentê, consideradas as alterações posteriores das referidas nonnas.

cúusuLA sEGuilDA - m oBlETo:
O presentê contrato tem por objeto: Contratação de uma empresã especializada no ramo de construção
civil, para empreitada por menor preço global: construção de Creche Padrão Tipo A Integra ParaÍba,
localizada no Loteanento Cidade Alta, l.tunicípio de Duas Estradas - PB, refenente ao Convêni.o no

Oa44/2O22 do Governo do Estado da ParaÍba.

A obra deverá ser executada rigorosanente de acordo coo as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Tomada

de Preços na @OOS/ 2O22 ê instruções do Contratante, documentos esses que ficao fazendo partes
integrantes do presente contrato, indep€ndente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço
g1oba1.

CLÁUSULA TERCEIRA . Do VALOR E PREçOS:

o valor total deste contrato, a base do preço pnoposto, é de R$ 9o6.M7,01 (NoVEcENTos E sErs MrL E

QUATROCENTOS E QUARENTA E sETE REAIS E UM CENTAVO).

cóolco DISCRI}III{,,TçÂO UÍ{IDADE QUAiITIDÂDE P.U TTÁRIO P. TOTÂL

1 OBRÀ: construção de Crêche Padnão Tipo À Integra Emprêitada 7 906.447,Ol 906.447 
'O7ParaÍba, localizada no Lotêa,nênto Cidêde alta, por ilenor

Í',lunicÍpio de Duas Estradas _ PB, neferente ao Convênio Prêço
n" O744/2922 do Governo do Estado da Paraíba. Global

Total: 906.447,O7

cuÁusuut qraRTA - m REAlusTAlEiÍÍo: r
os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de u ãno.
tlentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após g interregno de um àno, na mesma proponção da variação verificada no Índice t'lacional da

Construção Civil - INCC acuBulado, tonando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações iniciadas ê concluÍdas após a ocorrência da anualldade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnino de um ano será contado a partir dos efeitos
financelros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamênto, o Contratante pagará ao Contratado a

importância calculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a diferençâ correspondente tão logo
seja dlvulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obnigado a apresentar memória de cálculo
refe.ente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este oconner.
Nas afenÍçôes finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido pata reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinâdo pela legislação então en

vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, ãs partes elegerão novo índice oficial, para
reajustanento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento\ ./. ,A
CúUSULA QUT'{TA - DÂ MTAçÃO: 

,.UY-

^ wv_.w



as despesas correrão por conta da seguintê dotaçãô, constante do orçamento vigente:
Recu.sos:
convênio nô ot44/2o22 Governo do Estâdo da Paraíba:
Classificâçâo Orçamentária n" 22ro1,L2.361.5006.2769,O9o6o9oà2a7 .444o57oà.S4ooo (RO no fà14/2o22);
Recursos Próprios do Munlcipio de Duas Estradas - PB:
o4.oo - 12.365.2002.1048 - 57L - 449951.91.

cúusuLA SEXTA - Do PAGA,IE TO:
O pagamento sêrá efetuado na Tesouraria do contratante, oediante processo regular, da seguinte naneina:
confonme execução de cada etapa Iservicos], rnedíante boletim de medição advindo de fiscalização de
profissionâl competentê ênt conformidade ao cronograma de êxecução.

cUfuSULA 5ÉTIüA . INS PRAZOS E oA VIGÊTCIÂ:
Os prazos máxiÍ os de inÍcio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem
prorrogação nas condiçôes e hipóteses previstas no Art. 57, § 1s, da Lei 8.666/93, estão abaixo
indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Se.viço:
a - Início: 5 (cinco) dlas;
b - conclusão: 12 (doze) meses.
A vigência do presente contrato será determinada | 72 (óoze) meses, vencendo en 25/07/2O2f, considerada
da data de sua assinatuna; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçõES DO CO TRAÍAT{ÍE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo con as
respectivas cIáusu1ãs do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários pana 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 flscatização, o que não exirne o contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d - Deslgnar representantes com atnibuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente parã acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contratação de terceiros para assistênciâ e subsídio de informaçôes pertÍnentes a essas atribuiçõês.

CúUSULA iIoiIA - DAs oBRIGAçÔES Í)o CO{TRATAM:
a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula corrêspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabel-ecidos para o nano de ativldadê relacionada ao objeto
contrãtua1, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo,
penante seus fornecedores ou terceinos em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto cãpacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
rêpresente intêgralmente em todos os seus atos;
d - Penmitir e facilitar a fiscalizâção 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 reduzlndo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão intenessado;
f - Nâo ceder, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em pante, o objeto deste instnuntento, sen o

conhecinento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - itanter, durante a vlgência do contrato, em coopatibilidade con as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
contratante os documentos necessários, senpre que solicitado.

cúUsutÂ DÉCII,IA - DA ALTERAçÀO E RESCISÂO;

Este contrato poderá ser alterado con a devida Justi.ficativa, unilateralnente pelo Contnatante ou por
acordo entrê as partes, nos casos previstos no Ârt- 65 ê será rescindido, de pleno dineito, conforme o
disposto nos arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8'666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitâr, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizeren nas obras, até o respectlvo limite fixado no Art. 65, § 1e da Lêi 8.666/91. Nenhum acréscimo
ou supressão poderá exceder o linite estabelecÍdo, salvo as supressões resultantes dê acordo celebrado
entrê os contrãtantês.

CLIÁUSULÂ DÉCIIIÂ PRI'.IEIRA - Ix) RECEBITTEÍ{TO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigaçôes pactuadas, os
procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforne o caso, às

disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CUÁUSULA DÉCITÂ SEGI'{DA - DÀS PE ALIDADES:
A recusa lnjusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legals, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
A.666/93t a - advertência; b - multa de mora de o,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobne o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de 70% (dez por cento) sobre o valor inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em lici impedimento de cgntratar



prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneídâde para licitar ou contratar com a

Administração Pública ênquanto pendurarem os motlvos deterninantes da puniçâo ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamentê, qualquer
das penalidades cabiveis fundãnentadas na Lêi 8.665/93.

CLi{USULA DÉCII!'I TERCEIRA - DA CO4PEiISAçÃO FIMiICEIRA:
Nos Casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adnitida a compensação financeira, devida desde a

data Iimite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os

encargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte
fórmula;EH-NxVPxI,onde:EH=encargosnoratóriosjN=númerodediasentrêadãtãprevistapara
opagamentoeadoefetivopagamento;vP=valordaparcelaaserpaga;eI=índicedecompensação
financeira, assim apurado: I = (TX i 1OO) + 365, sendo Íx = percentual do IPCA-IBGE acumul"ado nos
últimos doze meses ou, na sua fa1ta, um novo Índice adotãdo pêlo Governo Fedenal que o substitua. Na

hipótese do refenido Índice estabelecido parã a compensação financeira venha a ser extinto ou de
qualquer forna não possa mais ser utilizado, será adotado, em substitulção, o que vier a ser
determinado pela legj.slação então en vÍgor-

cúUsuLA DÉCIüA QUARTA - Do FORO:

Para dirimir as questôes decorrentes dêste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estareo de plêno acordo, fol lav.ado o presente contrato en o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 25 de )ulho de 2022.

TESTEMUNHAS

Prefeita Constitucional
o90.407.504-49

PELO CONTRATANTE

os I 165 6x\ -JJ

CIQ/94.t fi4 04

PELO CONTRATADO

coE - Cú.TRUçôES E EI{G

cNPl ne 09. o84.396|OOO1-77


