
ESTADO OA 9ARÂÍBA
PREFEITURA iI'I{ICIPAL DE ÍXJAS ESTRÀDAS

PREGiO ELEIRO ICO IIO W9I2O22
pRocEsír À»r {rsTnÀÍn o No 22o329P80,Í,É9

Cü{TMTO Ne : OW 12O22-CPL

TERÍIIO DE COiITRÂTO QUE ENTRE SI CELEBM'1 A PREFETTURÂ IIT'I{ICÍPAL DE Í»'ÂS ESTR/IDAS E

]úLLYS{»I ALVES I'OREIRA, PARA FORNECIüENTO CONFOR.IIE DISCRIIIIMDO NESTE INSTRI,I4ENTO
tlA FO{I.IA ABAIXO:

Pêlo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEIÍURA ff,t{ICIPAL DE ÍXJAS ESTnÀ)AS - Rua
do Cooércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne OA.7A7.OL2/OOO1-10, neste ato representada pela
Prefelta loycê RênaIIy Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria publicã, residente ê domiciliada
na Fazenda São Franclsco, Sa'l - Zona Rura1 - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-4O, Carteira de
Ídentidade ne 3.570.572 SSP, doravante simplesmente CO TRATA TE, e do outro lado TIALLYSO ALVES IIOREIRÂ,
- FAZENDA SrTIO TfnBAUBA, O2O - ZOlíÁ RURÂL - BOA SArDE - Rl{, CÍ{Pl ns 32.344.2Aa/O@L-OA, doravante
sinplesmente CoNTRATADA, decidiran ãs partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CUÁUSULÂ PRIÍIICIRÂ . ÍX'S FIT[)À,|ÉÍ{TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne @go9/2o22, pnocessada nos termos da
Lei Federal nç !O.52O, de L7 de lulho de 2BO2 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complenentar ne L2), de 14 de dezeobro de 2006; Decreto Fede.al n" aO.O24, de 20 de Setembro
de 2OL9; e legislação pertinente, consideradas as alteraçôes posteriores dàs rêferidas normas.

CUÁUSULA SEGU DÂ . Íx) OB]ETO;
O presente contrato ten por objeto: Contratação de Serviços Especializados (comuns a área dê atuação) de
Assessoria diversas para as secretarias desta Edilidade.

O fornecimento deverá ser executado rigorosanente de acordo con as condiçôes expressas nêste instrumento,
proposta apresentada, especificaçôes técnicas correspondentes, processo de licitação modalldade Pregão
Eletrônico ne O@O9/2O22 e instruçôes do Contratante, documentos esses que fican fazendo partes
integrantes do presente contrato, Independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CUÁUSULA TERCEIRÂ - DO VALOR E PREçOs:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 7.7OO,OO (sETE MIL E SETECENTOS REAIS).
Representado por 7 X R$ L.aú,@.
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DISCRITU Açfu
Contratação de empresê especiêIizada para prestar sêrviços de
Assessoria/consultoria Técnica nâs seguintes árêas de: - ELÂBoRAçÃO DE

PLANOS DE TRÂBÂLHOS E PRO]ETOS; . ÂCO}IPÂNHÁ}IEI{TO DA TRÁ}.IITAçãO DE

COÍ{TRATOS DE REPÂssE E CONVEIJIOS ]UNTO ÂO5 GC^/ERNOS FEDERAL E ESÍADUÂL;

- LAI{çÁ}TENTOS DE PtÁitOS DE TRÁBALHO rc srilCOV, COIPREENOEIIDO O

CÀ)ÀSTM}íEiITO, O EiÀ/IO PARA AMI.ISE E RFSOTUCôES DE PÉI{DENCIAS ATÉ A
apRwÂçÃo FINAL; - acotíPÂt{HÁrEMÍo oBlETrvar{Do a RESoLUçÂo DE PEITIDENCTÂS

I{A GIDUR/CEF E - ALIIE TAçÁO DO SII{COV iIO IOOULO OE EXECUçÀO E PRESTAçÃO

DE CONTAS, LICITAçÃO, COÀ]ÍRÀTO, DOCI'TíENÍO DE LIQUIDAçÂO, PAGÂ}IEI,ITO,

INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, C*1 INFORI{AçõES NECESSÁRTAS PARA

I|.rPLE|Ei'JTAçÃO m ttESIO-

uÍ{rD. Qt ar{T. P.tÍ{tTÁRro P. ÍoÍÁL
l1êses 7 1.a@,@ 7.7@,@

Totâl: 7.7OO,OO

cl/fusulÂ Q1ÍIRTA - DO REAfUSTÂIEiÍÍO En SElrIm ESTRTTO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6e, da Leí 8.666/91.
ocorrendo o desequilÍbrio econômico-financeiro do contrato, pod€rá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos ternos do Art. 55, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8.666/93, mediante
cooprovação documental e requerimento expresso do contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitação do Contratado, os preços poderão soÍrer
reajuste após o interreBno dê um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumutr4o,/
iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade. I )\
Nos rêajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de un ano será contado a partir dos efelt*
financeiros do último reajuste, I / \
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contrataóô a\
importância calculada pela úItima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo \
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seja divulgado o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar mêmória de cálculo neferente
ao rêajustàmênto de preços do valor renanescente, seflpre que este ocomer.
Nas aferiçõês +inais, o índicê atualizedo para rêâjuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
caso o índlce estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vien a ser determinado pela legislação então eD
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficial para
o reajustanento do preço do valor remanescente, por neio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilanento.

cufursurÀ QUIiÍrÂ - DA mTA@:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do onçamento vigente:
Recursos do l.tunicípio dê Duas Estradas:
04.oo - 42.)6L.2002.2oa2 - 500. - 3.3.90.39-01
o2.@ - o4.t22.L9O2.2@6 - sOO. - 3.3.90.)9.91,
lo.oo - oa.244.2006.204L - 500. - 3.3.90.39.A1

CLÁJsULA SEXTA - DO PAGAüÉ'{ÍO:
O paganento será efetuado nediante processo regular e em observância às norras e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira: Para oconrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

CLÁUsULA SÉTITTA - ms PRAzos:
O prazo náxfuo para a execução do objeto ora contratado, que ad[ite pror]'ogação nas condlções e hipóteses
previstas no Art. 57, §1", dâ Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do
Contrato:

Entrega: Imediato.
A vigência do presente contrato será determinada: 7 (sete) meses, considerada da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada nos terBos do Art. 57, da Lei n" A.666/91.

CLÁUSuLA oITAvA - DAs oBRIGAçõES Do co TRÀTANÍE:
a - Efetuar o paganento relativo ao fornecimento efetivanentê realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os neios nêcessários pãra o fiel fornecimento contràtado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qual.idade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exlne o Contratado de suas
responsabilldades contratuais e legais;
d - Designar representantes cofi atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos terÍos da noma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a 5ua execução, respectivanente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.
e - A subcontrataçáo e/ou terceirização é per,Íitida nà sua integralldade ou parcialidade, mediante aviso
prévio e autorização do contratante, visando a melhor execução do objeto confor e lei especifica Lei
Federal 13.429 de 2gL7 e outros dispositivos pertinentes que subsidian as leis de licitaçôes.

cLiÚsulÂ Í{ota - DAs oSRrGAçÔE5 m coÍ{TiÂTAD:
a - Executar devidamente o fornecinento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atívidade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-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 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 integralnente en todos os seus atos;
d - Penmitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os infonnes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto dêste instrumento, sem o
conhecinento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Hanter, durante a vigêncÍa do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documêntos necessários, sêmpre que 5olicitado;
h - A subcontratação e/ou terceirização é pemitida na sua integralidade ou parcialidade,
prévio e autorização do contratantê, visando a Delhor execução do objeto conforme lei
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Federal 13.429 de 2o!7 e outros dispositivos pertinentes que subsidiam as leis de licltações.

cúUsulÂ DÉCI',IÂ - DA ALÍERÂçÃo E REscIsÃo:
Este contrato poderá sêr alterado con a devida Justificatlva, unilateralnente pela
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e
o disposto nos Artigos 77,7a e 79 da Lei a.666/91.

rescindido, de pleno direito,
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0 Contratado flca obrigado a acêitar nas neslras condiçôes contpatuais, os acrésciros ou supressões que
se fizerem nas compras, até o respectivo linite fi.xado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. enhur
acréscimo ou süpressão poderá exceder o limite estabelecldo, saldo as .supressões resultantes dê acordo
celebrado entre os contratantes.

CUíT'gJLA DÉCIiA PRITIEIf,Â - lx) RECEBITETrc:
Executedo o prêsente contrato e observadas as condições de ádinplemento das obritações pactuadas os
procedinento e prazos para recebêr o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confoÍre o caso, as
disposiçóes dos Ârts. 7) a 76, da Lei nô 8.666/93.

cuít slJtá DÉclltÂ SEqrDA - ÍrÂs p€ull rÀDEs:
Ã recusa irjusta er deixar de cunprir as obrigações agsumidâs e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantidâ a prévia defesa, às seguintês penalidades previstas nos Àrts. 85 e 87 da Lei. 8.666/93: a -
advertência; b - multa de mora de O,SA (zeto vÍrtula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atrâso na entrega, no início ou na exêcução do objeto ora contratado; c - multâ de 1d (dez
por cento) sobrê o valor contratãdo pela lnexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão tedporária
de partl€ipar eí licitação e ilpediEento de contratar coo a Mtrinistração, por prazo de ãté 02 (dois)
anos; e - declaração dê inidoneidade para licitar ou contratar ccll a Mrinistração Pública enquanto
perdurare os notivos deter',Binantes da puntção ou até que seja prooovida sua reabllitação perante a
praípria âutoridade quê aplicou a penalldade; f - sirultanearEnte, qualquer das penalidades cabíveis
fundarertadas na Lei 8.656/93.

CITú'SIJLA DÉCII'IA TERCEIRÂ - DÂ CüPE SÂçIO FIÚI CEIRA:
l{os casos de eventuais atrasos de pagarrento nos terEos dêste instrui}ênto, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de algurE foÍla para o atraso, será aúritida a co[pênsação financêira, devida desde a
data li[ite fixãda para o paga[ento até a data correspondênte ao efetivo paga ento da par€ela. Os encargos
moratórlos devidos e razão do atraso no pâganento serão calculados con utllização da seguinte fómula:
Ell=ÍtlxvPxI,onde:Éll=encargosnoratórios;N=núrcrodediasentreadataprevistaparaopagamênto
e a do ef€tivo pagaiento; VP = valor da parcela a sÇr paga; e I = índice de cmpensação financeira, assiE
apurado: I = (ÍXla@) 1365, sendo TX = percentual do IPCÂ-fBGE acunulado nos úItinos doze neses ou, na
suâ falta, ú! novo Índ1ce adotado pelo Governo Federal que o substitua. ila hipótese do referido índice
estabelecido para a colpensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forÍa não possa mais ser
utilizado, será adotado, eo substituição, o que vier a ser deterfiinado pela legislação então elr vigor.

clÁr,sutÂ DÉc agraRTA - m FoRo:
Para dlrinir as questões decorrentes deste contrato, as partes ê1êgê{r o Foro da Conârcê de Guarabira.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o presente cortrato el' 02 (duâs) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PS, 2, de Âaío de 2022.

TESTEIIT,,NHAS

§51 -J) Prefeita Constitucional
wo.407 .544-40

PELO COí{TMTADO

(

165.(t\

ALVES ,'OREIRA

nol


