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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

GABINETE DA PREFEITA

CONTRATO N°: 00062/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES E
NA ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente Instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Pilões - Praça João Pessoa, 48- Centro -
Pilões - PB CNPJ n® 08.786.626/0001-87, neste ato representada pela Prefeita Maria do Socorro Santos Bninante,
Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Conego Teodomiro, 33 - "ma PMfíwHARiA
Carteira de Identidade n® 74011 2VIA SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, E Do Outro Lado NA ENGENHARIA
E iScORPORA^^^^^^^ LTDA - FAZENDA SANTA LUZIA, SN - ZONA RURAL - SAPE - PB, CNPJ n® 34.6W.099/0001-67. neste
ato reoresentado por Sindio Figueiredo de Aibuquerque Bisneto, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente edlS "rRua^Cle^ntina Lindoso, 456, Bloco l - Altiplano - João Pessoa - PB. CPF n» 0M.266.26|03 Carteae de
Identidade n® 3.341.667 SSDS/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: no
Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços n» 00002ffi020, processada nos temios da Lei Federal n
6.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas.

S'fres® nte So tem'p°o?ob^t"^^^^^ senriços na Reforma de Praça Pública, localizada na Rua Conego Teodomiro,
neste Município.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste '"strumento, propM^^
esotdflStói tóStraíresponL^^ processo de licitação modalidade Tomada de Preços n" 00002/2020 e 'nstruções do
Contratant^ documentos esses que ficam fazendo parles Integrantes do presente contrato, independente de transcnçâo, e sob
O regime de empreitada por preço global.

S';fa"o®"o'á JSe a ̂ d" pSposto, é de R$ 97.071,52 (NOVENTA E SETE MIL SETENTA E UM REAIS E
CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO. _ cccoqro ria i oI a
Os orecos contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5 e 6 , da Lei 8.666/93.
Ocorre^o o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relato que Pf
inSente n» t^os do Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei B.666ra3, mediante comprovação documental e requerimento
expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: s » .
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente.

SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFIW-ESTRUTURA; 15.451.2012.1028
- Construção/Reconst./ Recup. de Praças e/ou calçadas publicas; 4490.51.99 - Obras e Instalações

O^aam^to sS^efe?u^d^^ do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Os pagamentos
serão efetuados em forma de transferência bancaria, conforme execução, boletim de medição e nota fiscal devidamente
atestada pelo engenheiro fiscal da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem
condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1®, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da
DrHpm rie Serviço* a - Início: imediato; b - Conclusão: 60 (sessenta) dias. ^ j j a j
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2020, considerada da data de su
assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: , j
a - Efetuar o pagamento relativo à execução dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do
b^PropoSonar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução dos semços fX . ,
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos serviços, exercendo® mais amp
completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais. l \ 1

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
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a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores
parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com obsen/ância aos prazos

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concementes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem corno
por tX as compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razao da
r® M?ntef e idôneo, aceito peio Contratante, quando da execução de contrato, que o represente
intearalmente em todos os seus atos; u ^
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será resoonsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
r^Nâo ctdU transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
r-°Mai?ter^Srante a°vig^^ em compatibiiidade com as obriga0es assurnidas, todas as condas de
habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessário ,
sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: « r-nriirain nn valor
A licitante vencedora deverá prestar garantia contratual assim que for convocada para ^ ^
corresDondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por uma das modalidades, a) ̂ au^o em
dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma escriturai, mediante
rpntrailyado de liouldacâo e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores eronôniicos,

srsssrrsí urs sr?:.r»'rjr-.?wsí: sss
previstas na lei.

S'á"nbal^te pS^nS se reserva no direito de paraiisar, a qualquer tempo, a execução dos
serviços, cientificando devidamente o Contratado de tal decisão.

(cinqüenta por cento) para seus acréscimos.

simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

ri ÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉCIMOS OU SUPRESSÕES DE SERVIÇOS:O^ont^do fiSõbrigado a aceitar, nas -osmas c»nd^es «."s se fizerem nos
serviços, conforme os percentuais estabelecidos no Art. 65, § 1 , da Lei 8.666/93 e suas alterações.

que visitará as obras e emitirá o termo de Recebimento.

testemunhas. Pil5es. pB, 30 de Julho de 2020.

^^l^TEMUNHAS

-»5

PELO CONTRATANTE

MARIA DO^CQ^O SANTOS BRILHANTl
Prefeita

267.997^

kPO

ENGENHARI^E INCORPORADORAÍTDA
>INDIO FIGUpi^DO DE ALBUQUERQUE BISNETO

^068.266.26-^
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