
ESTÂDO DA PARAÍBA
PREFETTURA MUI'IICIPAL DE DUAS ESTRÁOAs

corfi SSÃO pERüAirErtrTE DE LICTTAçÃo

CONTRÂTO Ne: OO@3/2621-CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CETEBRAIí A PREFEITURA IiIUNICIPAL DE DUAS ESfRADAS
F ]R COi/TABILÍDADE PÚBLICA ÉIRELI, PARA ORESTAçÀO DE SERVIÇOS CONI-ORMÊ

DISCRII"IÍNADO NESTE INSTRUMENTO NA FORI4A ABAIXO:

Pelo presente instrumento particufar de contrato, de um lado Prefeltura Municipat de Duas Estradas -
Rua do Comércio, 23 - Centro Ouas Estradas - PB, CNPI ne gA -787 .072/OOO1-1O, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasifeira, Soltelra, Funcionaria Publica, nesidente e
domiçiliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O90.407.5@4-40,
Carteira de Identidade ne 3.57O.572 SSP, doravênte simplesmente CONÍRATANTE, e do outro lado JR
CONTABILIDADE PÚBLICÀ EIRÊLI - AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSIA, 1251 - SALA 1O1A - BAIRRO DOS ESTADOS -
loÃo PEssoA - P8, cNPl ne 22.37L.A44/@OA1- 81, doravante slmplesmente CONTMTADA, decidiram as partes
contratantes assinan o presente cont.ato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condiçôês seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DOS FUI{DAÍiIEI{TOS Do coNTRATo:
Este contrato decorre da licitação modalidade InexigÍbllidade ne OOO72/ 2A2O, processada nos termos dã
Lei Federal ns 8.666/93 e suas alteraçôes e a Lei Complementar ne 121, de 14 de dezemb.o de 2A06,
alterada.

CLÁUSULA SEGUNOA . DO O8]ETO DO COôITRÁTO:

0 presente contrato tem por objeto: Contratação de uma empresa especializada para prestaÇão de serviços
técnicos na ánea .ontábil destinadas a atenden as necessídades adminlstratÍvas desta edilidade, dunante
o exercício financeiro de 2021.
Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apnesentada, Inexigibilidade ne OOO72/2O2O e instruções do Contratante, documentos esses que ficaÍn
fazendo partes integrantes do presente contratol independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIM - DO VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 48.0OO,4ô (QUARENTA E OITO t4IL REAIS).
Representado por: 12 x R$ 4.OOO,AO.

CLÁUSULA QUARTA - DO REA]UsTA'NE TO:
Os preços contratados são fixos pelo peníodo de um ano, exceto para os cêsos pnevistos no Art. 65, §§
5e e 6e, da Lei 8.666/93.
ocornendo o desequilíbrio econômi co- financ ei ro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da Lei 8.666/93, flediante
comprovação documental e requerlmento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOÍAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
02.oo - 04.a22.2041.2005 - ooTaooo.oL - 3. 3.90.39.o7

CLÁUsULA SEXTA . DO PAGAIiIENTO:

o pagamento sêrá efetuado na Tesouraria do contratante, mediante processo regular, da seguinte

cóOIGo DI5CRIüIMçÂo UNIDADE QUÂNTIDÂDE P,U ITÁRIo P. ToÍAL
1 Prestar serviços técnicos especializados na área de l4eses 72 4.OOO,0O 4A.oOO,O0

contâbilidâde púb]ica, p1ârêjaôdo, elaborândo e
acompanhando a gestão fiscê1, até â decisão final dos
atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado dâ
ParaÍbã; análise na emissão e ge.ação do sâgres captura
e infornaçóes di.ál.ias; elaboração do RGF, RREO, l4SC,
LDO, LOA e P.estação de Contas Anuê1, ficando ê pêrte
operacional por conta de técnicos dã própria
Adrninistração, conforne entêndimênto do Conselho
Federal de contabilidade.

Total: 4A,OO0,gO

CLÁUSULA SÉTIitA - DOS PRAZOS:



O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforrne suas características, e que admite
p.orrogação nos casos p.evistos pela Lei a.666/93, está abaixo lndicado e será considerado a partir da
emissão da Ordem de Serviço:

Início: Imediato
Conclusão: 12 (dozê) neses

0 prazo de vigência do presente contrato será dêterminado: até o final do exercÍcio financeiro de 2021,
considerado da data de sua assinatura-

CLÁUSULA oITAvA - DAs oBRIGÂçõES Do GoiITRATA,{TE:
a - Efetuar o pagamento rêIãtivo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionãr ao Contratado todos os meios necessánios para a fiel prestação dos serviços
contratados.;
c - Notificar o Contratado sobne qualquer irnegul.aridade encontrãda quanto à qualidadê dos senviços,
exêrcendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Cont.atado de suas responsabilidades
contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da nonma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizan a sua execução, respectivamente, permitida a
contratação de tenceiros para assistência e subsÍdio de infonmações pertinentes a essas atrÍbuiçôes.

CLÁUSULA No|iA - DAs oBRIGAçÕÊS Do coiITMTADo,
a - Executar devidamente os senvlços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos nelhores parâmetros de qualldade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual., com observância aos prazos estj.pulados;
b - Rêsponsabillzar-se por todos os ônus e obnigações concernentes à legislação fÍsca1, civil,
tnibutária e trâbalhista, bem como pon todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer títu1o,
penante seus foinecedores ou têrceiros em razão da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrãto, que o
represente integrâlmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e escfarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contnatante ou a tenceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluÍndo ou reduzindo essa responsabilidade a flscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante.;
g - fianter, durante a vigência do contrato, efl coopatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, ap.ês€ntando ao
Contratante os documentos necessários, seopre quê solicitado;

CLÁUSULA DÉCIÍíA - DA ALTERAçÃo E REscIsÃo Do coiITRATo;
Este cont.ato podêrá ser alterado, unilatêralmente pela Contratante ou por acondo entre as pantes, nos
casos previstos no Artigo 65 e sená rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Cofltratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais, os acrésciíros oü supressôes que
se fizerem necessánios, até 25X (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contnato.

CLÁUsULA DÉCII,IA PRIÍIIEIRA - DAs PEÍ{ALTDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigãções assumldas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, ganantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Ants. 86 e 87 da Lei
8.666/93: a - advertêncià; b - multa de mora de O,5% (zero vírgulã cinco por cento) aplicâda sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto orâ contratado; c -
multa de LOX (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e impêdimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos,; e - declaração de inldoneidade para licitar ou contratar com a
Administnação Púb1ica enquanto pendurarem os notivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autonidade que aplicou a penalidade.; f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/91.

CLÁUSULA DÉCTIA SEGTtr{DA - Í,o FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavnado o presente contrato em o2(duas) vias,
pelas partes e pon duas testemunhas.

Duas Estrãdas - PB, 05
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