
ESTADO DA PARARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL IW RIACIIÃO 1)0 POÇO 

CONTRATO N': 049/2021 - CPI. 
DISPENSA N° DV0014/2021 
PROCESSO N 2021.12.041 

'I ERNI() DE CON IRA I() QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEI II IRA MUNICIPAL DE MACHÃO DO POÇO E EPE - 
ENIPRESA PARAIIIANA DE SERVIÇOS DE ENGENI1ARIA. CNPJ: 
27.570.2230001-40. PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME 
DISCRIMINADO NESTE INS1 R(JMEM() NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento de contrato. de um lado Município de RIACI IÃO 1)0 POÇO. Estado da Paralba. localizado na rua 
João Ferreira Alves. s n. centro. RIACI IÃO DO POÇO-1'11. CNPJ n" 01.612.366/0001-84. neste ato representada pela Prefeita 
MARIA AI iNILIADORA DIAS IR) REGO. Brasileira. Estado eis il. residente e domiciliada no Sitio l'rimavera - RIACI IÃO 
DO POÇO - PB. CPI' n" 928.237.344-49. Carteira de Identidade n" 1.707.518 SSP/PB. doravante simplesmente 
CONI RA I AN II-. e do outro lado FPI.: -- EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENIIARIA. CNPJ: 
27370 223 (1001-40. com sede na Rua deputado Geraldo Marie- 890. Sala 02. Tambauzinho. João Pessoa/PB. CEP: 58.042-060. 
doravante simplesmente CONFRAFADO, decidiram as panes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n°0014/2021. processada nos termos da Lei Federal tf 14.133, de 01 de abril de 
2021: lei Complementar n" 123. de 14 de Dezembro de 2006: e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto: Prestação de serviços para elaboração do projeto de engenharia para uma quadra 
poliesportiv a. na zona rural do município de Rachào do Poçoo PB. 

O serviço deserá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada. 
especificações técnicas correspondentes. processo de Dispensa de Licitação o' 00092021 e instruções do Contratante. 
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto. é de RS 15.000,00 (Quinze mil Reais). 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND 
PREÇO 

. UNITÁRIO 
PREÇO' 
TOTAL : ' 

1 
Elaboração de projeto de engenharia para construção 
de uma quadra poliesportiv a no municipio de 
Riachão do Poço;I'll 

01 UND 15.000.00 15.000.00 

VALOR TOTAL 15.000,00 

CLÁUSULA QUARTA. DO REAJUSTAMENTO: 
Os preços contratados são fixos e irreajustáv eis no prazo de um ano. 
Dentro do prazo de v igèneia do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o 
interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no ll'CA-IBGE acumulado, tomando-se por base o más de 
apresentação da assinatura do contrato. exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorréneia da 
anualidade. 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minitno de um anu será contado a partir dos efeitos financeiros do último 
reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento. o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada 
pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o 
Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente. sempre que 
este ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente. o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição. o que k ier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
Na auséncia de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do 
valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
() reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por contada seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

20.901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO NIUNICIPIO - 15 451 0006 2025 Coord. e Manut 

das Atisidades a cargo da Secretaria - 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO • 12 361 1002 2005 
Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - NIDE - 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
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5(S11.A 11ÉCUM.X PRIXIF1R.X - 1)0 FtECEIIIXIENTO: 
I ‘tx•tio.to o presente conluio e obset iodas as etindiOes de admiplernsmto tiis obrigaçiks pactuadas. 11N procedimento.: e pra/os 

para mehet o seu objeto pelo Contratante obedecerão. conforme o caso. as disposiçtNes dos Art. 140 da l.ti 13.133 21. 

11E('IXI.X SEGUND X - 11 XS PE N X1.111. DES: 
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sant-tonado. oh...mudo, em todos os caso-., o contr•aditário. a ararla &S.:Na 4: a otsrigatoriestade de analise juri , lica pie'. ia. 

O atraso minstilleado na execução do commto sujeitará o contratado a multa de mora, na forma pies roa em contrato. 

.5pits o aplicação de quaisquer das penalidades prexislas. realirar-se-a o disposto nos termos dos artigos 157 e 158 da lei 

11 1)3 21. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEM t - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 
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ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACI1ÃO 1)0 POÇO 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento. e desde que o Contratado não tenha voneorrido dc 
alguma forma para o atraso. será admitida a compensação financeira. desiJa desde a data limite fixada para o pagamento ate a 
data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratúrios de% idos cm razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N • VP • I. onde: EM - encargos moratõrios: N = número dc dias entre a 
data presista para o pagamento e a do efetivo pagamento: VP = valor da parcela a ser paga; e 1 = índice de compensação 
financeira, assim apurado: 1= ( IX - 100) - 365. sendo TX = percentual do 1PCA-111GE acumulado nos últimos doze meses ou. 
na sua falta. um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira senha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado. será adotado, em substituição. o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sape. 

E. por estarem de pleno acordo. foi Ias rodo o presente contrato em (P2‘duas) vias. o qual %á assinado pelas partes e por duas 
testemunhas. 

RIACI1ÃO DO POÇO-PB. 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 

11/1NIARIN ,11Q11.1 %DORA Dl DO REGO QLC)
Prefeita 

( )S TRATANTE 

te. 1 '1  •, 
, PARADIANA DI: SER%1( OS DE ENGE.N II 11i1 

('NPJ: 27.5"r0.22.4 900140 
COSI ‘1 AMO 

TESTEMUNIIAS 
- 

RGN": ()(C 3.44--C, 3 17 6 

kinrc.~,±1. 

RG N.' oes G.ães.c.3Át --I.9 

PUBLIQL E-SE. REGISTRE-SE E Cl MPRA-SE 
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