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prEFErnnr rttcÍpÂL DE EllS
ESr[rD'ls E mTtt lrc Grn çÔE5 E sEmírç6 ErtELr, pÀxA ExÉcuçÃo DÊ

O'TT «'IFO$IE DTSCND{If,ADO ESIE $EINUG TO TA F(lnllA ÚATXI3

Pelo prlese[te irstrrrento pãrtlculãp d€ codtrato, dê rr lâdo PtEFEmn IfGfP L DE Urrls Ettlr s -
Rua do Coérclo, 2l] - Cêrtr',o - Ouas E3tp.das - PB, CÍPl íê gt.r$r.Af2lw!-1o, nêrtê ato rrpr€sentãda
pêlt Prêfeita )oyte Renally Felix i&n€s, BrasilÊira, Soltelra, Funclodarla Publlca, rêsldêntê e
dolcilteda na Faz€nda São Francisco, Sfi - Zoíra nurel - Duas Estpedes - PB, CPF n, O9O.41I7.9O4-4O,
Cârtelra dê Ídêírtt.radê ns ,.57Q.572 SSp, dorav.ntê slrplesnêrte CC{InATÂllTÉ, e do outÍ! lado §ÍTXAW
ffiilloEsEsEtrCGErrELr-nÍreunúTrlúsoca:rwa,62s-SALA006-T(nnE-tolopEssoa-P8,cPl
ne U.OaO.rU2lWl-64, .lorarante slryles.êntê COÍÍnATÂDA, decidir as partes contrãtaÍrtes assinat o
pnesmte Eontrato, o qual se rêgerá pêlas cláusulas e €oíldlçôc§ sêtufutes:

oluírlt PrrEtir - Et f,mltEfÍul:
Este cfitrato decor.re da li(itâção mdalidade Toüirdâ de Preços nc WO6l2fü2:2, processada oos teflEs da
Lel Fedêral ne 8.656, dê 2l de ,unho de 1993; lêr. coEl€rêíÉan ne 123, dê 14 de oez€rbpo de 2006; e
lêglslâção pêrtlnêntê, considepadas ã5 alteraçôes posteriorês dâl ref€rldas nor.nas.

cút st tr sEqD - Do StEro:
O pr€5eítê coítrato têr por obrêto: cdrtrãtaç& dê ura €rpr€sã êspeciallzadâ ao rao de construção
clvr.l., para e preltada flor :enon pr€ço global: construção de ura Praça locsllzâda ía Ruâ costa Fi1ho,
no ltunlcíplo de hras Estradar - P8,

A obna darêrá sêr executada rlgorlsanntê de acodo co! as €ondiçôês êr(prrê3sas neste ln3trutrerto,
prlopostâ apr.esêntada, êspêclflcâções técnlcas comêsporúente3, processo dc llcltaçâo .odâlldadê Taadâ
de Preços nz ffi1n22 ê ln3tmções do ContratantÊ, docur€rÍtG e3sê3 quG flcar fazêrdo partes
lntêgrantes do presêrÊe cortrato, lndeoenderÍte de traGcrlção; e 3ob o regLe dê €fpreitadâ por preço
gfobaf.

cljr§rrll TEncEtna - ú vrl{n E Pn§çG:
o vôIor total dêste contFâíto, â àase do pí"eço pÍ!po3to, é dê Rt 578.133,66 (QlrIl*lExI6 E SEÍEI{Í^ E oITo
rEL E CEIÍÍO E ÍRXTÍA E 

'NÊS 
NEAIS E SESSCf,ÍA E SEIS CEÍIÍAVO§).

l cô!ô
1

otll(n![lrrldo
6f,Â: coôttftrcão de uia P.aça Iocaliuada na
Filho, no lirrlcÍpio de &ias Estradas - P8,

itrtDtoc qr ríÍtuDr P.tIrÍInIo P. n ?[
Rua costa Er?.Glt.da I 578-133,66 57a.133,66

por ilenor
Preço

Global
fot.l: 578.1.13,66

ollrssr QurrÍa - m rÊrlusrflÜm:
Os prêços cortpatados são flxos e lprêajustávels no prazo de ln ano.
DêntÍ.o do prâzo dê vlgência do contrato e redlante solicltação do Contrãtado, os preços poderão s('fr€r
neajurte apó,s o furtarregno dê U[:ml, na rsra ptbporção da yarieção verlflcâda m Írú1cê ÍlâclonaL da
Construção Civit - I CC ôclIulado, toardo-se pôr bâsê o rês de aprcsentãção dã Í"êspêctlva progosta,
sclusiy-ênte pâra as oôrttações Lnr.ci..das ê concluidas após a ocoaÉncla da anualldade.
t5s rêarustês subsequêÍtes ao prlnÍro, o ltrtêFr€gno rÍniD.le ltr ano s€rá corrtado a partlr dos efeitos
fr.nsncelros do últtr F€.rustê.
llo caso dê ãtraso ou não dlvulgação do Índl€e da rGaJustarerto, o contpat.trt€ pôgârá ao Contratado a

Itrportâncla c.lculada pêla ú1ttrâ variação conheclda, liguidando e dlfer€nçe corPespoÍdente tão 1 o
sêJa dlvultado o Índlce dEftnitivo. Ficâ o CorÉrãtãdo obrtS.do a apFêsêfttâr rêrória dê cálculo
rBfercntê ao r€ajustaÊrto de pr€ço§ do valor rêlanêscerte, scQre qtE estê ocor{ler.
,las afêriçôês flnât§, o íttdice utlllzado para rêajuste *rá, obrr.gãtort ntê, o deffutitivo.
Caso o índicê estâbêleÊido para rêârust ento veÍÉã a ser e:Êlnto ou de qüalquêr ftÍ.ra íâo possa iaLi
ser utllizado, sêrá adstado, ci substltulção, o guÊ vler . scr detêrd.nado pela leglslafâo erÊão e.
vlgor.
tta ausêíciã dê prêvlsão tegal guanto ao índlcê substituto, as partes eleterão noro indlce oflcial, Par.
rêaJustarêÍTto do pÍ€ço do valor Fsranêscêntê, por m1g alê tê o adltlvo.
O pêaruste poderá sêr rêâllzado por aposttl ento. C,,1-'- . ..

cülrstf,r QurÍÍr - o úÍrçLr: . -,llMU'..--As despesas Gorr.Erão por coírt da r€gulrÉê futação, corstantê do orçaento vlt€nte: i i



Rêcut'5gs:
RêcuFsos pnópnlos l1unlcÍplo .te Du:s EstFadasi
08.oo - t .457.20/,4.L02' - !oô, - 1,1,90.51,6Li
â.4 - L5.15t.2o,,1.l.Q23 - 7ú. - 3.?.90.93.sLi
ü.t - 15.457.2ín4.,.O23 - 7*. - 1.4.*.51.07.

cr 4u6ur t sErÍl - q, PffaHm:
O Pâ8*Írto terá efetlado nâ Te3ourailã do contrataDte, rêdlantG pnocesso rcgular, dâ sêgulnt! ranêl.ra:
Cstfor rê erecução de cada gtapô [ servr.ços l, EdlaíÍte bolett de rcdição âdvtndo de fiscalizãção dê
proflsslonal cüp€teÍrte eí confor ldade ao cnonograrE de execução.

ctJt srJr sfurra - a6 mÀaos E m vr6Ê cr :
0s prazos úxlDs de lnÍcIo de etapas dê execução e de conclusão do obJêto ora (ontrâtado, que adrlter
proF "oSação nas condlçõ€s e hlÉteses prevlstas no Art, 57, § 1r, dô Lêl 8.666/9], estão abaixo
lndlcados e serão conslderados da êrt ssão da orden de Serylço:
a - Inicio:5 (clnco) dias;
b - Conclusão: 12 (doze) leses.
A vltên€ia do pratênte contràto 5erá deterrlnadat 12 (doze) treses, vencendo 6 25107/2023, considerada
da data de sua assr.natura; podendo ser prorrogada nos temos ôo Art. 57, da Lel E.666/93.

clá.Erru orr ya - üs tIGtCEs m cüatl TrírÊ:
e - Efetüar o patanto reletl,rro a execuçâo dâ oàra êfetlvâ:rte rêallzada, de acordo co. as
nespe(tlva3 cláusules do pl.esente coírtrato;
b - PrcPorcr.onar ao Coatr'.tado todor os relos nêcessárlos para a flêl exe<ução da obra cootratrda;
c - Í{otlflcar o Contratãdo sobri qualquer liregularldade êncontrada quanto à quàlidad€ da oôí.a,
êxêFcendo â râls p1â ê c6plêtà flscallzação, o que rão êxlre o Contratado de suas responsabilldadês
contratuals e legals;
d - Oêslgnar rêpresêntantes cqr atrlbulções de Gestor e Flscal d€stê contrato, no5 teÍltlos da norlra
vltêntê, eipeclelnnte para aco4anhar e flscalÍzar a sqa execução, rêspe€tlvârente, pêmitida a
contratação dê têrcêlFos para asslstêncla e subsÍdlo dê lnÍor!âçôês pertínentês a essas atrlbúlçôês.

ct^rrsuu §r - D§ 8116 c€5 Do c Ít TlDo:
a - Executar deyldaoentÊ a obra descrltâ ra Cláusula corr€spondente do preslnte contrato, dêntro dos
lelhorês paráretnos de qualidads êstãbekci.dos para o rano de atividãde relâclonada ao objeto
coítratüal, cc obsêrvância .xrs prâzos estlpulados;
b - Respoosabl,llzar-'e por todos os ônus e obrl8ações concerneítes à letlslagão fiscal, €lv1l,
tributárla e trabalhlsta, b€r cm por todas as despesas e cüprülssos assr|ldos, a qualguêr tÍtulo,
pêraBte sêus fornêcêdores ou têrtelrtos ea razão da execução do oàJeto <ontratâdo;
c - llanter praposto capacltado e ldõneo, acelto pel,o ContFatarrte, quando da execução do cortrato, quc o
represêntê lrÍtêgrau€nte €o todos os seus atos;
d - Pemitlr ê facllltar a flscal!.zação do Contrrtante devendo prestar os lnfor[es e €sclârêclíentos
solicltados;
e - Será responsável pelos danos ceusados diretaEntê ao Cont.atefite ou a tercetros, de€orrêntes de sua
culpa ou dolo nâ êxe<ução do contnato, não exclur,ndo ou peduzlndo essa responsabllldadê a fiscãllze(ão
cu o accpanharEnto pelo órrão lnter-essado;
f - Ião cêder, transferip ou subcontratar, no todo ou e parte, o obreto deste lnstrureíTto, s€r o
conhêalrênto e a devlda autorizâção erpFêsse do Contratantê;
B - ltaÉer, dunânte â vigência do contrato, eí coryâtlbllldade con as obnl8açôês ássunldas, todas as
condições dê habllltação e quellflceção exlgldes no respectivo processo licltetórlo, apFesêntando ao
Contratantê os docrmatos nêcêssár1os, serpre quê gollciteato.

cúrjsa,t oúcm - or rLTEnrCIo E tESCr5Io:
Éste contreto @erá ser alter.do cc . devlda ,ustlficatlva, unllate..alEnte p€lo contrttante ou por
a€ordo êntre as partes, nos (asos prevlstos no AÉ. 65 e sepá r:sclndldo, de plem dlpeito, €onforlc o
disposto Íos Arts. n, 78 e 79, todos da Let 8.666/93.
O Contratado fÍca obpltado à acelter, nas msres coírdlções contpatuais, os acréscfuEs ou supre§sôês qu€

se fLzerer nas obiar, eté o rcspectlvo ltdtê flxado no Art. 65, § 1r dã Lel 8.66193, I{enhun ãcPésclro
ou supnessão poderá exceder o llnite estâbelêcldo, salvo es supr€ssôês resulta tê5 de âcordo cêlebrado
êÍÉrê os contretantês.

cLIlrsrJLA DÊcnr ,t Ért - m tEcÊalrEfÍo:
Exe(utado o pFêsêntê contrato e observadas ãs condlçõ€s de adi4le*nto das obr18ações pa(tuades, os
procediaentos ê prazos paFa receber o seu objêto pelo Contratantê obêdêcêião, coífo].'ie o caso, às

dlsposi.ções dos arts. 71 a 76, da Lê! a.666/93.

€t^rqru oÉcnr saela - rns PEmLTD|DC§:
A recusa lnjusta er deiEr de curprlr âs oôrltações assraldas e pí1ecê1tos legais, sujêltará o
CüÍtFatado, garrÍrtlda a pÍ{via defêsa, às setur,rÊls pe,nalidades previstas nos 

^rts. 
86 e t7 da Lel

8.566!9?| a - .dyertêícla; b - ,lta d€ Dra de O,5! (zero vír8ula clnco por canto) apllcada sobrê o
valor do <ontrato Wr dl^a ôe atFaso na êntrêta, no lnÍclo ou nâ exêcução do objcto orâ cofitratado; c -
multa de 1]tl (dez por cento) sobre o valor Gontrôtãdo pela ínexêcüção total ou parclaL do contrato; d -
suspcnsão terporárr,a de partlclpar en lic1tação e 1ípêdtmnto dê contrãtar con a ÂdÍrLnlstração, por
prazo de até 02 (dots) anos; e - declaracão de tnidonêldade para llclter ou contnatar ce à



ldd.nlstração ftrbllcã enquaíto gerfurarce oÉ ÍtlvoÉ datêldnente5 .ra PUltlçãO Or até quê Sêrã Prffitda
sua reabultaçao parant . prOprfa atortOrOc quê .pllcou i pêneltdadei f - stdt eaEírte, qualquer
das pcnallddes cabÍvcls find.rÍtâdas na Lel 6.6,66/9!.

cr.Í§u Dfurr ÍErcrlr - u cpõrílo ãúcEnl:
tbs Casos de ãcítl,.ls atFasor de p4jGÍto no5 t€r.Ds dêste ÍnstExÍto, e dcs(h quê o CôartFãtôalo n&
teíúa drcrl& da altl.r. foÉ para o Ítraso, sara dtlda a cçensacão flnarccfra, dcYidã d.5dc a
drt lldtc flx.ô Drrr o pa3ürto até a data coírcsDoadclÊe ao cfgtlt o pt!-ÍÊo da pãr'cele. os

- acarEos stório§ .rãddos ar razao do etraso no pa!*into serão calcul,ados ca irt1llzacb da sêÍulrítê
fórrula:Etl-XrVPrtrorúê:Ell=GncargosDrrtó"los;ll-nrhcrodGd,.saítrêrdãtôPrtrriStâpara
o pa8 êúto ê a do *tlw peg*rto; \,P - yaloc da paFceL a ssr paSr; e I ' ÍÚlce de cq.osaçâo
fÍnancê1ra, assL apurúo: f = (ff + ffl) + 365, scí(b Íx = pêr<cÍts.l ab IFíâFIGE aorrlado rps
úlü.ms ílozG -5G3 oU, na íâ faltâ, rr Íoyo írdicê alotâdo pelo GovcrÍo Fedccal quê o stôstitua. La
hlpótesc lb referldo &Élcê êst&êlêcldo p.F. . capcrtsâção 'Ékran€.$a y.lúr . ser cxtlÍto ou dê
qualquêr folE não possa rals s€r útlIlzado, será adotado, ea substltulção, o qrê yler a ser
dete imdo pêL L8l5l.ção então er vl6or.

oIügn DÉcE[ qfrra - D Fm:
Para dlrblr ã3 $Jestô6 d€ccr.entes .lesta coítrrto, ú partês elcgêr o Foro da Caârcr dê Glareblre.

€, por estartÊ. tle plcao acoí{o, foi l.yrâdo o pí.eJerÉe contrato e. O2(duas) vLs, o qual yaL esslnado
pêlas partes e poc duar tast€r,rfta3,

Duas Eíradas - P?, 2, de lulho & ze;ul.
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