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Casa Francisco Felipe dos Santos

Coi|TRATo Ne I Oün2l2gzO-CPL

TERTO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELÊBMIi,I A CÂ}TARA ruNICIPAL DE U.'AS ESTRÁDAS E
EDsot{ cosrA K)RErRÂ, PARA pREsrAçÃo DE sERVrços co FoRt4E DrscRritrNÁDo t{EsTE
INsTRUMENTO ilA FORfiA ABAIXO:

Pelo presente Ínstrumento particular de contrato, de um lado Câmara llunicipal de Duas Estradas - Rua do
Comércio, SN - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne Oa.5A2.O41,/aOO1-45, neste ato representada pelo
Presidente Gllvan Garci.a de Carvalho Filho, CPF Íte 42L.161.644-49, doravante sinplesnente CoI{TRAÍANTE,
e do outro lado EDSON COSTA IIORErRA - RUA CORO{EL Ar{ISIO DE CARVALHO, 65 - CENTRO - NOVA CRUZ - RN, CPF

ne O35.L24.7M-O3, doravante simplesmente CONTRAÍADO, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLiíUSULA PRIIIEIRÂ . DOS FI'DÀIIEiTÍOS Do CO TMTO:
Este contrato decorre da licitação nodalidade Inexigibilidade ne INOOOO2I2O2O, processada nos ter[os da
LeÍ Federal ne 8.666/93 e suas alteraçóes e a Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2906,
alterada.

cuíusuLA SEGI ITA - m oBlETo oo coI{TRATo:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de seFviços técnicos e especialízados na árêa contábiI
destinados a atender as necessidades administrativas deste órgão, durante o exercício financeiro de
2029.
Os serviços deverão ser prestados de acordo con as condiçõês expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Inêxigibilidade re ÍNo€ú2/2O2O e lnstruçôes do Contratante, docuítentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

cLÁusuLA TERGETRÂ - m valoR E pREços:
O valor total destê contrato, a base do preço proposto, é de R$ 30.OOO,AO (ÍRINTA MIL REAIS).
Representado por: 10 x R, 3.0OA,AO.

criDrco DrscRrirflÁçÃo Ú{TDADE
1 sêrviços técnicos de assessoria e consultoiia técnica lteses

êspêcializada na árêa de contabilldadê pública em
específico na Gêstão Contábil da Entidade públlca:
planejando, elâborando e aconpanhando â gestão fisrâI,
até a decisão final dos atos e fatos junto ao Íribunal
de Contas do Estado dê Paraíba; anáIisê na emissão e
geração do Sagres Captupa e informações diárias;
enissão de par€cer contábit e/ou adninistrativos que
reflitam em atos e fatos contábeis com fulcro na
rêsponsabilidade fiscal; êlaboração de minutâs de
Projetos de Lêi que reflitao e/ou afeteD atos e/ou
fatos contábeis.; acofipànhamento dê processos de gestão
contábi1 Junto às exigências do Tribunàl de Contas;
elatro.ação de dêresas/justificêtivâs que reflitan sobre
atos e fatos contábêis junto ao Tribunal de Contas,
tíinistério Públ.ico e Tnit unal dê lustiça; anáIise
técnj.ca de testão pública junto às aplicabilidades
constitucionãis exigidas na CFl8a; emissão de parecer
en análise de defesa,

Íotal: 3O.@,O0

cúusuLÂ QTJARTA - m REAJUsra,íE To:
Os preços contratados são fixos pelo período de ulll ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5e e 6E, da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecidâ a .elação que as
Partes pactuaram inicialmente, nos temos do art. 65, rnciso rr, atínea d, da Lei 8.666,/93, mediante
cooprovação docunentâl e requerÍrento expresso do Contràtado.

cr.iúrsulÂ eurxra - DA mraçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
gl.oo - or.o3t.].w1,.2@2 - ootwoo.or - 3. 3. 90. 36 - 01

gJÀr{TrDÂIrE p.rr{rT/ÍRro p. TotÀL
70 ).OOA,OO )6.W,gO



CUüJSIJLÀ SflÍA . tx) PÂ6,ATIE TO:

o pagamento será efetuado nâ Íesouraria do contratante, mediante processo regular, da se8uinte maneira:
Mensãlmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo dê adimplemento de cada parcela.

CLÀ,,SULA SÉTIiÂ - DOS PRÂZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
prorrogação nos casos previstos pele Lei A.666193, está abaixo lndicado e será considêrado a partir da

eflissão da ordem de serviço:
Inicio: Imediato
conclusão: 10 (dêz) meses

o prazo de vigência do presente contnato sêrá determinado: até o final do exercício flnanceiro de 2020,
considêrado dâ data dê suâ essinatura.

cúusuLA orTAva - DAs oBRrGÂçõEs Do c(xrRATA[TE:
a - Efetuar o pagamênto relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo coo as
respectivas cláusulas do presente contrato.;
b - Proporcionar ao contratado todos os meios nêcessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquen iregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exercêndo a mais ampla e completa fiscalização, o que não eximê o contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.
d - Designar representantes coo atnibuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da noma
vigente, especialmente para acompanhar € fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitidâ a
contratação de terceinos para assistência e subsídio de informações pertinentes a essâs atribuições.

CUÁUSUUI M)I{A - DAS OBRTGAçõES Í)o COiITRÂÍAM;
a - Executar devÍdanente os serviços descritos na cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parânetros de qualidade estabelecidos para o rano de atividade relacionada ao objeto
contratual, con observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fÍscal, civil,
tributária e trabalhista, bem cono por todas as despesas e colllpromissos assumidos, a qualquer título,
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 atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalÍzação do contratânte devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicltados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essâ responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhaDento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto deste instrunento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Íânter, durante a vigência do contrato, en conpatibr.lidade coltl as obrigações assumidas, todàs as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicÍtadoi

CUÁUSULA DÉCI ,I - DA ALTERAçÀ0 E REscIsÃo m coiITRÂTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordg entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 55 e será rêscindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666,/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais, os acnéscimos ou supressôes que
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CITíUSULA DÉCIIIÂ PRNETRÂ - DÂS PEIIALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e precei.tos legais, sujeitãrá o
Contratado, ganantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 dã Lei
A.666/93t a - advertência; b - nulta de mora de O,S% (zeto virgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de fO% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e inpedimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidadê para licitar ou contratar coo a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilÍtação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabÍveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

cLrfusuLA DÉcI[Â sEGtx{DA - m Foio:
Parâ dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Pirpirituba.

E, pon estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em g2(duas) vias, o quãl vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.



Duas Estradãs - PB, 03 de llarço de 2O2O,

TESTEIíUNHAS

o/// qu/ 1r// 01 CPF n" O35 .a24.7M-O3
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