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ESÍADO DA PARA|BA

cÂuana MUNtctPAL DE

Gasa Francisco Felipe dos Santos

C0I{TRÂTO Ne I SWUZq2S-CPL

TÊRtm DE CoNTRATo euE ENTRE sr CELEBRÁ|4 a CÂ ARA r4uNrcrpaL DE ouas EsrRÂDAs E

LEOIiIAR DA SILVA COSTA, PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS CONFORI.IE DISCRIHTNADO IiIESTE
INSTRUMENTO NA FOR]4A AEAIXO:

Pelo presente instrumento particulan dê contrato, de um lado Cámara Munj.cipal de Duas Estradas - Rua do
Comérc1o, SN - Centro - Duas Estnadas - PB, CNPI ne OA.582.941/OOO1-45, neste ato repnesentada pelo
Presidente Gilvan Garcia de Carvalho Filho, CPF ne 42L.36f.644-49, donavante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado LEO|4AR DA SILVA COSTA - RUA MNoEL SELEIRO, 26 - CORDEIRo - GUARÂBIM - PB, CPF ne
O72.275.714-76, doravante simplesmente CONTRÁTADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçõe5 seguintes:

cLÁusuLA pRr}rErRÂ - ms FU DAr,lEr{Tos m coÍ{TRÁTo:
Este contrato decorre da lícitação modalidade Inexigibilidade ne ÍNOOâO1/2O2O, pnocessada nos termos da
Lel Fedenal ne 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar ne 123, de 14 de dezenbro de 2006,
alterada.

cúusuLÂ sEclr{oa - m oBlETo Do co rRATo:
o presente contnato ten pon objeto: contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Advocacia e
Assessoria lurídica, para atender ãs necessidades administratj.vas deste órgão, durante o exercício
Íinânceiro de 2020.
Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, pnoposta
apresentada, Inexigibilidade ne lNOOgoT/292O e lnstruçôes do Contnatante, documentos êsses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, j.ndependente de transcrição.

cúusuLA TERCETRA - Do var-oR E pREços:

o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 31.900,00 (TRINIA E UH MIL E NoVEcENToS
REArS).
Representado por: 11 x R$ 2.9Og,OO.

cóDrco DrscRr4rxaçÃo U TDADE

1 Serviços técnicos de Advocacia e Assessonia luridica l4esês
junto à lustiça Estadual, Federal e Írabalhista
(Prineira e sêtunda Instánciâs), ao Tribunal de contas
do Estado dã Parãíba (ÍCE - PB), nos procêssos
adDinistrativos e na técnica legislativã deste ór8ão,
con zê1o, dedicação e cuidado, observando-se as nornas
pertinentes e inerentes à Adniôistração do Poder
Legislativo lilunicipal e 05 p.eceitos dâ profissão.

Íotal: 3!.%a'@

cúusulA QUARTÀ - m REAlusÍa E To:
os preços contratados são fixos pelo perÍodo de un ano, exceto para os casos previstos no Ant. 65, §§
5s e 6e, da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequllÍbnio econômÍco-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialnente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Leí A.666/93' mediante
comprovação documentaf e requerimento expresso do Contratôdo.

cLÁusuLA QurÍúÍÀ - DA mrÂçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Recursos:
o!.og - oL.o3:r.LgoL.20g2 - 0010000.or - 3. 3,99, 36.0r

clÁusuLÁ sExra - Do PAGÂr4É To:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte naneira:
Mensalmente, para ocorer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento de cada parcela.

CúUSULA SÉTIÍ.{A . Dos PRAzos:
O prazo máximo pana a execução do objeto ona contratado, conforme suas caracterÍ st ica s, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei A,666/93, está abaixo indicado ê será considenado a partir da

etÂ[rrDADE P.utrrÁRro P. Toral
11 2-90€,@ 3a.ggo,Og

emlssão da ordem de serviço:
Início: Imediato
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Conclusão: 11 (onze) neses
O prazo de vigência do presente contrato será detenninado: até o final do exercício Íinancei..o de 2o2o,
considerado da data de sua assinatura.

cLÁusuLA orÍava - DAs oBRrGÁçôEs Do coÍrrrRÂTA TE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente neallzados, de ecordo com as
respêctivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os melos necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularj-dade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exêrcêndo a mais ampla ê completâ fiscalização, o que não exime o Contnãtado de suas responsabilidades
contnatuais e legals.
d - Designar representantes com atrlbuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da normâ
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, pernitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuiçôes.

cúusulA o{a - DAs oBRTGAçõES Do coirrRATÂm:
a - Éxecutar devidamente os senviços descritos na C1áusula cornespondênte do presente contrâto, dentro
dos melhores parâmetros de quaLidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabi I izar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhi.sta, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atosj
d - Peroitir e facilÍtar a fiscalização do Contratante devendo prestar os lnformes e esclãrêcinentos
solicitados;
e - Será responsávêl pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa nesponsabilidade a fiscalização
ou o acompafihamento pelo órgão interessadoj
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a dêvida autorizãção expressa do Contratante;
g - Mante., durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilltação e qualificação extgidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documêntos necessários, sempre que solicitado.;

CUIUSULA DÉcIfiA - DA ALTERÂçÃo E REscIsÀo Do coNTRÂTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e sená rescindido, de pleno direito, confonme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.655,/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até 25X (vinte e €inco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULÂ DÉCII.iA PRTIEIRA . DAS PETIALIDADEs:
A recusa injusta em deixar de cuoprir as obrigaçóês assumidas e preceitos legais, sujeitará o
contratâdo, Banântida a prévia defesa, às seguintes penalidadês previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
A.666/9)t a - advertência; b - nulta de mora de O,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entnega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de ad (dez pon cento) sobre o valor contratado pela inexecuçâo total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporárla de participan em licitação e impedimento de contratar com ã Administt ação, por
prazo dê até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licltar ou contratar coít a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua neabilitação pêrante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultanêamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundamentâdas na Lei 8.666,/93.

CUÚSULÂ DÉCIIA SEGI'tIDA - tn FORO:

Para dirimir as quêstôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Plrpirituba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato êm 02 (duas) viâs, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 04 de Fêvereiro de 2o29.



TESTEMUNHASw
wD.093.gtg - íe.

L= * ni^. o.rl^*- g*§
LEO,IAR DA SILVA COSTA
CPFi O72,275.734-76

,4/
GARCIA DE CARVALHO FILHO

da câmara
ne 42-L -361.644-49

PELO CONÍRÂTADO


