
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COI'4ISSÃO PERMANENTÊ DE LICITAçÃO

CONTRATO Net OOOO2/2O27- CPL

TERMo DE coNTRATo QUE ENTRE SI CELEBRAI4 A PREFEITURA I.|UiIICIPAL DE DUAS ESTRADAS

E MANoEL SEBASTIÃo oo NÂS€IMENTO NETO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIçOS CONFORI.4E

DISCRII{INADO NESÍE INSTRUMENTO NA FORI4A ABAIXO:

pelo presente instrumento panticular de contrato, de um lado Prefeitu.a I'4unicipal de Duas Estradas -

Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne A8,787 .O72/AO0l"-10, neste ato representêda
pela prefeita loyce Renally Felix Nunes, Bnasileira, Soltêira, Funcionaria Publica, residente e

domiciliada na Fazenda são Francisco, sN - zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF na 090.407,504-4o,
Carteira de ldentidade ne 3.570.572 SSP, doravante simplesmente CoNTRATANTE, e do outro lado I'IANOEL

SEBASTIÀO DO NASCII4ENTO NETO - RUA PRESIDENTE lOÀO PESSOA, SN - CENTRO - IACÀRAU - PB, CNPI ro

32.651.654/ OOO|-71, doravante simplesmente CONÍRATADA, decidiram as partes contratantes assinar o

presente contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAI'IENTOS OO CO'{TRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade lnexigibllidade ne oOO71-/2029, processada nos tenmos da

Lei Federal nq 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar ne !23, de 14 de dezembro de 2006,
alterada.

CLÁUSULA SEGUI'IDA - DO OB]ETO OO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de uma empresa especializada pana prestação de serviços
técnlcos na área contábil - aná1ises, acompanhamentos, revisões e sugestões de aprimoramentos e

alteraçôes nas práticas adotadas no setor tributário do municíplo - destinadas a atender as

necessidades administrativas desta edilidade, dunante o exercício financeÍro de 2021'.

os serviÇos deverão ser prestados de acondo com as condições expressas neste instrumento, p.oposta
apresentada, lnexigibilidade na AOO77/2020 e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do pnesente contrato, independente de transc.ição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOSI
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 36.4@0,00 (ÍRINTA E SEIS MIL REAIS).
Representado por: 12 x R$ 3-ao,,O0.

CLÁUSULA QUARTA - DO REA]UST/II4ENÍO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto pa.a os casos previstos no Art. 65, §§
5a e 6s, da Lei 8.666,/93.
Ocorrendo o desequilÍbrio econômi(o-financêiro do cont.ato, poderá ser restabelecida a nelação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8.666/93, mediante
compnovação documental e requerim€nto expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOÍAçÃO:
As despesês correrão por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigente:
Rêcursôs:
o2.oo - 04.722.2001.2005 - ao7@ooo.a\ - 3.3.90. )9.01

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, Ínedlante processo regular, da seguinte maneira:
Mensalmente, parê oconrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de adimplenento de cada parcela.

CLÁUSULA SÉTIMA . DOS PRAZOS:

o prazo fláxlmo pana a execução do objeto o.a contratado, confonme suas cêracterÍsticas, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e sená considerado a

emissão da ordem de serviço:
InÍcio: Imediato

CóDIGo DISCRII'IINACÃO UNIDADE OUÂNTIDÂDE P.UNITÁRIO P. TOTAL

1 Prestar serviços técnicos na área contábiI - análises,
acompanhanentos, revisões e sugestôes dê aprimoramentos
ê ãlteraçôes nas práticas adotadãs no setor tributário
do muni.ipi.o - destinadas a atender as necessidades
administrativas desta êdilidade, durante o exe.cÍcic
financeiro de 2021.

I'4eses 12 3 -OOO,08 36 -OOO,Oe

TotaI 36 .OO0,0e



Conclusão: 12 (dozê) meses
o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício fj.nanceiro de 2021,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAs OBRIGAçOES DO CONTMTANTE:
ã - Efetuan o pagamênto nêLâtivo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;
c - Notificar o contratado sobne qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos servlços,
exêrcendo a mais ampla e completa fiscalizãção, o que não exine o contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribulções de Gestor ê Fiscal deste contrato, nos temos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, tespectivamente, períitida a
contratação de terceiros para assistêr,ciâ ê subsídio de inforDações peftinêntes a êssas êtrlbuiçõês,

cLÁusulÁ Í{ot{A - DAs oBRTGAçõES Do co{TR tTADo:
a - Executar devidâmente 05 serviços dêscrÍtos na C1áusula correspondente do pnesente contnato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelêcidos pãra o ramo de atividade relacionada ao obJeto
€ontratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Respon sabilizar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscaL, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo,
perante sêus fornecedores ou terceiros eÍt nazão dã execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
reprêsente integralmente en todos os seus âtosj
d - Permitir e facilítar a fiscaLização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
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 essa responsêbilidade a fiscalização
ou g acompanhaítento pelo órgão interessàdoj
f - Não ceder, transferir ou sub-contrâtar, no todo ou en parte, o objeto deste instrunento, sêm o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
8 - Manter, dunante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obnigações âssumidas, todas as
condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratantê os documentos necessánios, sempre que solicltado;

CTíUSULA DÉCIüÂ - DA ÀLTERAçÃo E REscIsÃo m co TRATo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos prêvistos no Artigo 65 e será rescindido, de plêno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
7a e 79 da Lei A.666/93.
o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem necessánios, até 25X (vinte e cinco por cento) do valon iniciaL atualizado do contrato.

CUiIEULA DÉCIIIA PRIITEIRA . DAS PEÍ{ALIOADES:
A necusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, ganântida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
a.666/931 a - adventência; b - multa de mora de o,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobne o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratadoj c -
multâ de LO% (dez por cento) sobre o valon contnatado pela inexecução total ou pancial do contratoj d -
suspensão temporárla de participar em licitação e impedimento de contratar com a AdministraÇão, por
ptazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou cont.atar com a
Admlnistração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
suâ reabilitação perante a própnia autonidade que aplicou a penalidadej f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundamentãdas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCII'IA SEGUiIDA - DO FORO:
Para di.imir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegen o Foro da comârca de Guarabira.

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 05 de laneiro de 2021.



TESTEMUNHAS

f§-(o*:^^ L \--,;*os* ?^-y,"
o5:l 16',6lli-ll Pnefeita Constitucional

090.407 .544-40
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PELO CONTRATANTE

SEBÀSTIAO OO I'IASCII4ENTO NETO

ne 32.651 .654/ àOOL-7L
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