
EsÍÂDO DÀ PANAÍ8Â
9T€FEIÍt'iÂ í{XÍEIPAL D€ Ot'AS ESTRÂI'Âs

colrlssrÚ pER}{Ár{Et{ÍE DE LrcÍTAçÁo

I EXIGIBILIDÂDE NO W7/2O22

CfiTiATo ?te I OOW2|aO22-CPL

TERI,IO DE CONTRATO QUE ENTRE 5i CELÉBRM Â PREFEIÍURA ruÍCÍCIPAL DE OOA5 ESTRÁDAS
E COIISULCALC Coí{SULÍORIA E ASSESSoRIA Co rÀ8IL LÍOA., PÁRA PRESTAçÃO OE SERVIçOS
COI'IFORME DI5CRIi'II.IADO'{ESTE INSÍRU}IE},IÍO NÀ FORI,iÂ AAÂIXO :

pelo presente inst.umento particular de contrato, de um lado Prefeitura íunicipal de ôuas Estradas -
Rua do Coméncio, 23 - Centro - ouas Estradas - P8, CNPI ne 98.787 ,972/OgO1- 1€, nêste ato repaesentada
pela Prefeita loyce Renal-1y Êelix Nunes, Brasileira, Soltêira) Funciona.ia PubIica, rêsiderÍte e
doniciliada na Fazenda São Fran(isco, 5N zona Rural" - Duas Estradâs - pB, CpF ne O9O.497.504-4A,
Carteira de ldentldadê ne 1.57O.577 SSP, do.avante simplesírênte CO{ÍnAÍAdTÊ, e do outro 1ãdo CO SUL(ÂLt
c0 SULToRIA E ÀSSESsORIA COHTÂIrL LTOA. - PC lOÃO PESsOÂ, r49, sÁLA 01 - CE TflO , RlO TLirÍO - p8, Cfipl
ne 28.454 -938/OOO1-09, donavante sinplesmente COI'ITRAfÀDÀ, decidiram as pârtes contrataíttes assinar o
presente contnato, o guâl ge regerá pelas c1áusulas e condicões seguintês:

CLAJSULA PRII€IRA . OOS FU'OA'{Ei{TO5 DO CO||T8AÍO:
Este contrato detorre da licitação rcdalldâde Inexigibllidade ne gOOg2 / 2A22, processada oo5 terrEs da
Lei Fêderal ns 8-1i66/9f e suas alterações e a Lei Cofiplementâr ne 123, de 14 de dezeobro ôe 2S06,
alterada.

CLÁUSULA SEGI'{DA - DO O8]ETO Do COIÍRATO:
O ppesênte contrato te po. objeto: Contratação de uÍía enpresa especializada p?ra prestação de se.v1ços
técnicos na áreê €ofliábi1 - análises, acoopanhamentos, revlsôes e sugestóês de aprlflorâeentos e
alteraçôes nas pnáticas adotadas no setor tributário do munlciplo - destlnadas â âtêMer âs
necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercicio financeiro de 2022, nos tenrps da Lei
n" 8.666t93.
Os se.vicos deverão ser prestados de acordo con as condiÇôes expressas neste instruaento, proposta
âpresentada, Inêxigibilidade ne OOW2/2A22 e instruçôes do Contratêfite, documentos esses que fi(am
fazeÍúo pârtes i.nt€8raÍte5 do preseÍrtê cont.ator indepsrdente de t.anscrlção.

CLÁUgJLÁ TERCEIRÀ . DO VÀLOR É PREç05:
O valon tota.1 deste contrato, a base do preço proposto, é de R9 36.000,00 (ÍRINIA E SEIS íIL REAÍS),
Reprêsentado por: 12 x RS ].00O,OO.

c&1co orscÊ$lrlÂClo lraroÂoE
1 p.estar serviços técfiicos na área (ontábj.l - aná1ises, l4eses

eao[penhimeítosr rêvisôes e suBeStõês de aprinoraíeí]tos
e êlteráçôes na5 práticas adotàdas no setor tributirlo
do fiuni(Ípio - destinadas a àtendea Às nêcessidades
adcinÍst.atj.vas desta êdilidade, durânte o exer(Í.io
finàncêiro de 2022

Totil: 36.O0O,A0

cLÁ-rsuLA grjAlÍa - oo REA](5TÁüEíIO:
Os preços contratados são fixos pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos no A.t. 65, §§
5e e 6r, dô Leí 8.666/9),
Ocorrendo o desequilÍbrio económico-financelro do contrato, poderá ser restâbel€cida a relação que as
partê' pactuaraE inlcialírente, nos terÍ,ps do Art. 65, In(iso II, Á1Ínea d, da Lei 8.666,/93, &ediante
Comprovação docuoentà1 e requerioento exp.esso do Contratado.

CLAIJSULA QUIiIA . DA DOTÂçÃO I

As despesas correrão por conta da seguintê dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos :

o7.bo - 04.l?2,rob?.1406 - Sbo. - 3"3.90.39.o1

CLÁU9JIA SEXTA - DO PÂGATE ÍO'
O pagamento se.á efetuado na Tesoura.ia 40 Contratante, mediante processo regular) da seguinte maneira:
f4ensalmentê, para ocorren no prazo de trlnta dias, contados do periodo de adi,nplenento de cada pârce1a.

QUÂrrIDADt g.tttIÍÀ{IO P. TOÍÀt
12 3 -bOO,gA 36.9 ,OO

cli{usulÀ sÉTI Â - DOS PnAZOS:



0 prazo Báximo para a execução do objeto ora contratâdo, (onforne suas ca!"a(teristlcàs, e que adnite
prorogação nos casos previstos pela Lei 8.565/93, está abaixo lndi(ado e será conslderado a partir da
eoissão da Ordefi de Serviço:

InÍcio: Inêdlato
Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vlgêncla do p.esente contrato será deterninado: âté o final do exercicio financeiro de 2022,
considerado da data de sua asslneturã.

CLÁUST,LA OIÍAVA - DÂS OsRIGÂçõES DO COüÍÍRATAIÍE:
e - Efetua. o patanerto relativo a presta(ão do5 serviços efetiva0}ente reallzados, de
respectivas cláusuLas do presente contrato.;
b - pÊopôrclonân ao Contratâdo todos os melos nêcessários para a fiel prestação
contratados;

acoFdo coo as

dos servlços

c - ibtificar o Contratado sobre qualquer imegularidade encontrada quanto à quêlidade dos sêrvlços,
exefeendo a mals aípla e ro rleta fis(alização, o que não exiíE o Contratado de SUas resronsabllldades
contratuais e legais.
d - oesignar rêpresentaotes coo âtribuiçõ€s de Gestor ê Flscal deste contrato, nos teriDs da norfia
vigente, especialnente para acoopanhar e fiscali"ar a sua execução, respêctivemente, peorittda a
contratâção de tercelros para asslstênciã e subsidlo de inforrEções pertinentes a essas 3trlbulçô€s-

CLIúJSULÂ oÍ{Â - DÂS @RrGÂçõEs DO COÍ{ÍRÂraDor
a - Exê€utar dsvida8ênte os servlços desc.itos ne Cláusula comêspondente do prêrênta cont,.âto, dentro
dos nelhores pârâmtnos de qualldade estabelecidos para o ramo de àtividade relaclonada ao objeto
contratual, con observância aos prazos estlpulados;
b - Responsabllizar-se por todos os ônus e obrigacões cooce..entes à leglslação fj.scal., civil.,
tributária e trabalhista, ben conc por todar es despesas e comprooissos assunldos, a gualqu€. titulo,
peÍ.âÍlte sess fornecêdoí.es ou tercêiros eí! razão da execução do objeto contt-atadoi
c - l{anter preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratante, quando da exe(ução do contrato, que o
repr€sente iírtegpelnente efi todos os seus atosj
d - Pernitir e fe(llItar a fiscellzeção do ContrataÍrte devendo prestar os infor €s e esclarecirEntos
sollcltados;
e - Será responsável pelos danos causados diretaoente ao Contratante ou a teaceiros, decorentes de sua
culpa ou dolo na exêcução do contrato, íão excluindo ou reduzlndo essa responsebllldade a fiscâLi.zação
ou o acoípanhênento pelo órgão j.nteressado;
f - Não ceder, trânsfenlr ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto deste lnstrumento, sem o
conhe€lmnto e a devida auto.izâção expressa do Contratante;
g - ,{aÍAer, dunaote a vigêncla do contrato, en cofipâtibilidade coo as obritações assunidas; todas as
condlcôes de habilltação e qualiflcação exigldas no respectivo processo licitatório, apresentaÍdo ao
Contratante os docrroentos nê€essánios, se pre que solicj.tado.;

CLfuSULA DÉCI A . DA ALTERAçÃO Ê RESCISÂO DO COTIÍRATO:
Este contrato poderá ser altenâdo, unilateralmente pela Contratante ou por acordo êntrê âs pârtes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será resaindido, de pleno direito, conÍorrE o disposto nos Artlgos 77,
78 ê 79 óa Lei 8.666,/93.
O CoÍtratado flca obrtgado a acêitâr nas mes as (ondiçóes contratuals, os acrésclms ou supressões que
se flzerm necessárlos, até 25: (vinte e cinco por ceÍrto) do vâlor ini(ial atuallzado do contrato.

CLfu$JLA DÉCI A PRI EIRA . DAs PE ALIDÂDES:
A recusa injusta en delxar de cuÍnprir as obrlgações assunidas e pre€eitos Lsgais, sujeitaré o
Contratado, garantida a prévia defesa, às segulntes penalldades previstâs rlos Arts. 86 e 87 da l-ei
8,666/911 a - ôdvertência.; b - nulta de nora dê 0,51 (zero vÍrgula cln€o por cento) aplicade sobre o
valor do contrato pon dia de atraso na êntregã, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
nuLta de 1OZ (dez por (ento) sobne o valor contratado pela inexecução total ou parcial do coÍrtrato; d -
suspeosão teEporárla de partlclpôr eo licitacão e i-mpêdimento de contratâr coo a Âdministfaçáo, Oo?
prazo de até 02 (dols) anos; e - declâracâo de inidoneidade para licltar ou contratat^ co{r â
Âírntnistração Púb]ka enguanto perduraren os ootlvos deterrlnantes dâ punicâo ou até que seja prorcyidã
sua reabllitação perànte a própnla autoridade que apli€ou a penalldade; f - sr.multãneanênte, quâlquer
das penau.dades câbíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁEULA DÉcI}tÂ SEGI,I,A . Do FoRo:
Para dlrlilr âs questõ€s de(orrentes deste contrato, as partes elegêi o foro da Coíarca d€ Guarabira,
Êstado da Paraíba.

E, po. estarem de pleno acordo, foi lav.ado o presentê contrato en 02 (duas) vias, o qual val asslnado
pêIas pârtes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 10 de lâoeiro



TE STElttjr{+i.,rs

\4s.€8h-§'

PI LO COIIÍRATMTÊ

]OYCE REIIALLY FEEIX MJNES

,1/í oq COI'TÁ TL [TOA.cot{suLcalc coi,sul
Cilpl ns 28.454.9


