
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍELÀ
PREFEITSNÀ I'UNICIPÂI DE HOGEIRO

courssÃo PEEMÀNEMTE DE LrcrTÀÇÀo

TNEXIGIBILTDÀDE N" INOOOO1/2022
PRÔCESSO ÀDI''IN I STÀÀT IVO N" lN OOOO1,/2022

coMIRÀIo N" : 00001/2022-CPl

I;I CELEBRÀ}' A PREFEITURÂ MUNÍCÍPA'' DE

FI6UElREDO SOCIEDÀDE INDIVIDUAL D'
SERVIÇO CONFORHE DÍSCRÍI'4INADO NESTE

PeLo presente instrumento dê contrato, dê um làdo plefeitura l4unicipal de Mogeiro - Av'
Presiáente Joáo Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08-866.501/0001-6?, neste ato
teplesentada peLo Prefeito Àntohio ,José Eelleira, Brasj.Ieiro, So1teiro, Emplesario, residente e

domiciliadô .,à sitio Pintado de cima, 138 - Àrea Ru!a1 - Mogeiro - PB, cPr n' 840.199.544-91.
Calteira de Identidade n" 335OII8 SSPPÀ, doravante simplesminte CONTRÀTÀNTÉ, Ê do outlo lado
CI,ÀUDIO RIBEÍRO FIGUEIREDO SOCIEDÀDE ]NDÍVIDUÀI, DE ÀDVOCÀCÍÀ - R JOÀO ROSÀ, 505 - CENTRO -
ÍGÀXÀPS - MG, CNPJ n' 35.456,659,/0001-31, doravantê simplesmente CONTRÀTÀDO, deciditam as partes
contratantes assinar o present.e contrato, o guaf se rêgerá pelas cláusulàs e cordj-çôes seguintês:

TERI.,O DE CONTRÀTO OI]E ENTRE
MOGEIRO E CLÀUDIO RIBEIRO
ÀDVOCÀCIÀ, PÀXÀ EXECUÇÁO DE
INSTRUMENTO NÀ ÉOR}'À ÀBÀIXO:

CLÁUSUTÀ PRII,EIRA - Dos FU§DÀuENTos:
Este contlato decorre da Ínexigibilidade de Licit.aÇão n" IN00001/2022, processada no§ termos
Lei Fedela1 n' 8.665, de 21 dê Junho de 1993; lei Complenêntal n" 123, de 14 de Dezerüro
2006, e legi§Iação pertinente, consideladas as altêrações posteliores das referidas normas;
ainda, as disposiÇóes contidàs nâ Lei Fedelal n" 14.039, de 17 de agosto de 2020.

da
de
el

cÍ.Ágsur.A sEGInfDÀ - Do oBJEro:
o presente contrato tem por objeto: coNTRÀTÀÇÃo DE ELIPRESÀ PAfÀ PREsTÀÇÁo DE SERvIÇos
E ESPECÍÀLIZÀDOS DE CONSULTORIÀ E ÀSSESSORIÀ JURÍDICÀ TÉCNICA EM REVÍSÁo LEGISLÀTIVA
MUNlClPIO.

TÉCNICOS
PARÀ ESTE

O seaviÇo deverá set êxecutado rigorosamente dê acordo coln as condições expressas neste
instrumento. proposta apresent'ada, espêclficações técnicas correSpOndentes, ProceSsO de
Inexigibilidade de LicitaÇão n" IN00001/2022 e instruÇões do Contratante, documentos esses que

ficam fazendo partes integrante§ do presente contlaEo, indePendeDte de ttanscriÇão.

cr,iíusur.e rERcErRÀ - Do rrÀroR E PREços:

o valor total deste conllato, a base dô preÇo pioposto, é de R§ 66.000,00 (sEssENTÀ E sEIs MII
REÀIS).
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5.500,00dos selviç

imôramênLo do marco leqà1 que lege o l'Íuniclp
Estudo permànente visando o coDstan tel

iol
Mogei!ô. Ànálise, levisào ê aPoio ao unicÍpiô.

[Ínissào del

S 12 66.000,00

a
de

de lei a set
nviados ao Poder ]eglslatlvo

elabolação de minutas de Projetos

pareceres, guando de$andado pela conttatante,

Àt
speito da interpretaÇâo da ]egislaÇão vigente
uar eÍn apoio a equipe do Municlpio em àldiências

púbticas, reuniões, seminários ou eventos na quâI

a

Lrate do marco legaL e -institucionôI . Àtuàr,
apoiando o chefã do Poder Executlvo '.iItàxtalecimento aio marco lega1 do MuniclPio, propondoi
lsuqestões de nollnas regula]ncnLado-ras que visem ol
reoufa! curprineoto dos principios const iLucionaj-sl
da administraçâo pública. Opina! por meio del
parece!, tJuàndo dehàndo, a respêito de po66tveisi
lilegalidàdes e quais medidâs ap).lcávels á 1uz dãi
Iêi. Treinár ê daE EupoEte à lodós os servidorêsl
envolvidos na execução das etsaPâs suPranencionadas,i
,trânsferlndo conheclnento e dlmiôuindo asl
'inconf olmidades na apl-icação da Iei, de rnoclo al
unifornj 2ar 06 pt ocedinentos.

cúüsut À orrÀRlÀ - Do R8Àin slÀ!.íENEo EM SENTTDO ESIRTTO:

Os preÇos cohtràtados sào flxos e lrrealüstávels no ptazo de uin àno'

E.ts1 66.000,00

I

I

1.,.-,

qw

l

I

!
I

I
I

,

i

I

)
I
I

i

{

I

I

l

il



Dêntro do prazo de vlgêne.ia do contrato e mediênte sollcitacão do cootratado, os prêÇos pode!áo
sorrer reajuste após ; lnterlesno de urn aho, na rnesma p.";;;;;""ã" -;;; i. ilã-í" i i ti 

"- 
a, no rPcÀ-

IBGE acuftulado, tonando-se por base o mês de .p"....t.ai- da as;j,nàLura do contrãto'
excLuslvàmente para as obrigaÇões lnlcladàs e concluldàs àpó6 a ocorréhcia da anualldade.
Nos realustês subsequentes áo primeiro, o intelregno mlnimà de um ano sêrá contado a parti, dos
efeitos financeiros do úIt1ho reâJuste.
No caso de atraso oü não divulgaçã; do indice de leajustahehco. o contratante pagará ão Contlatado
à ihportância calculada pela ú1Ljma variêÇão conhecida, 1lquidando a difeienla correspondenle
tào logo sela dlvulgado J Índlc" dêfihltlvo. plca o conirataào obrlgado a ôprêsent.ar memória de
cá1cu10 rêferentc ao reaJustâhento de preqos do valor rehahêscente, scrnpre que este ocorler.
Nàs aferições flôals, o lndlce utltlzado para reàluste sêrá, obrigãtoriamenCe, o definiElvo.
Câso o írldice estabelecldo para realüstamênto venha a scr extinto ou de qualquer forma não posaa
hais se! util-izado, será adotàdo, em substitulÇâo, o que vier a ser dctcrminado pelâ legislaçáo
ehtào em vigor.
Nà ausêncla de previsào legal guênto ao indlce 6ubstituto, as partes elege!ão novo indice
oficlal, parà reaJustamento do preço do valor temanescentê, por meio de aermo àditlvo.
o realuste poderá ser realizado por apostilamento.

cI.áusIÍIÀ eutNrÀ - DÀ DorÀÇÃo:
Às despesàs colrerão por conta da seglinte dotaÇão, constante do orçamênto vigênte:
Reculsos P!óprios do Municlpio de Mogei.ro i LEI MUNICIPAI 358/202! 02.010 GÀBINEÍE Do PRTEEIÍo
02.020 sEC. DE ÀDMTNISTFÀÇÃO E PLÀNEJÀI,IENTO 3.3.90.39.00,00 OUÍROS SERV. DE T8RC. PESSOÀ WRrDrcÀ

CLÁUSÚTÀ SE:TTÀ - DO PàGÂIIENTO:
o pagamento será êfetuado mediànte processo regular e em observância às norrnas e Procedimentos
ôdotados peLo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do perÍodo de adimplernento.

cI,J(gsIÍLÀ §áTrlig, . Dos PRÀzos E DÀ r,iIGôTctÀ:
Os prazos náraimos de inici,o de etapas de execuÇâo e de conclusào do objeto ora
admitem prolrogação nas condj.çÕes e hipóteses previstas no À!t. 5'7, § 1", da l,ei
abàixo indicados e serão considerâdos da ôssinatula do Conlrato:
a - Inlcio: Imediatoi
b - Conc.lusão: 12 (doze) rÂeses.
À vigência do prese.te cohtrato se!á deterhinadar aÍé 11./01/2022, considerada
asslnatura; podehdô ser plorrogacÍa nos termos do Àrt. 57, da Let 8.666/93.

contratado, que
8.666/ 93, estáo

da data de sua

cu{usÚI,À oItÀrrÀ - DÀs oBRÍGÀÇõEs Do corÍrRArÀNTE:
a - Efetuar o pagarnento lel.ativo a exêcuÇão do serviço efetivamente leafizado, de acordo con as
respectivas cláusulas do pr:esêôte contrato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os heios necessários para a fiel execuçeo do serviÇo
cont!atadoi
c - NoClÍ:lcar o ConEracado sobre qualquer llregu]arldade encont.rada quanto à gualldadê do
serviço, exelcendo a mais anpla e cohpleta fiscalização, ô que não exirne o contratado de suas
responsabilidades contratuais e l-egais;
d - Designa! replesentantês coÍí atribuj.çÕes de Gestor e Fiscal deste contlato, nos termos da
norrlla vigêntê, espêciahrênte para àcompanhar ê fiscalizaÍ a suà execuÇão. respectivamente,
pe!Ínitida a contlatação de terceiros pa!a assistência e subsidiô de informâÇóes pertinentes à
essas attibuiçôes.

CII{USI'LÀ NÔNÀ . DÀS OBRIGAçÕE§ DO CONTRAEÀDO:

a - Executar devidamente o sêrviço descri-to na Cfáusula corlespondente do presêntê contrato,
dentÍo dos rnêl.hores parârnetros de qual.idade estabêlecidos pala o râno de atj.vj.dade relacionada
ao objeto contratual, con observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigàções concêrnentês à 1êgislação Íiscal, civiI,
tlibutária e Lrabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assurnidos, a qualguêr
titulo, perante seus fornecedorês ou te!cêiros em razão da execuÇão do objeto contratadôi
ç - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contlatante' quando da exêcuÇão do contrato,
que o represente integralÍnente ern todos os seus atosi
d - Pernilir e facilitat a fiscôIizaçáo do Contratante devendo plestax gs informes e

escl,arecimentos solicitados;
e - Se!á responsável pelos danos causados diret.anênte ao Contrat.ante ou a telcêiros, decoraente5
de sua culpa ou dolo na exêcuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa lesponsabilidade
a fiscalizaçáo ou o acompanhatnento pelo órgão lnteressadoi
f - Não ceder, tlansferir ou subcontrata!, no todo ou em parte. o objeto deste instrumento, sern
o conhecimento e a devida autorizaÇão erapÍessa do Contratantei
g - Manter, duranLe a vigência do contrãto, em compatibilidade com as obrigações assumidâs.
todas as condições de regula!ldade e qualificaÇáo exigidas no respectivo ptocesso de contrataçào
direta, apresentando ão contratante os docr]mentos necêssários, sernpÍe que solicitado.

cr,Áusul,À DÉc$.íÀ - DÀ ÀrrERÀçÂo E REscr§Áo:
Este contrato poderá sel al.terado com a devlda lustlflcativa, unllateralhcnte Pelo Contratant.e
ou por acordo entre às pattes, nos casos prevlstos no Art. 65 e será rescindidÔ, de PIêDo
dlreltso, confoEhe o disposto nos Àrtg. 1'l , 1g e'19, todos da r-el 8.666193.
o Contratado ficà obrigado à áce.ltar, nas
suprê6sóês que 5e fizereh nos servlços, até o

condlçõêE contràtuais, os acréscimos ou

1vo limite fixado no Àrt. 65, § 1é dà 1et
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salvo as suP ressôes
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão Podetá excedet o Iimit€ estabelecldo'
resultantes de acordo celebrado entre os contrarantes'

cu(ustrLÀ DÉctr.G PRn.EIRÀ . DO RECEEIUEÚTO:
Executado o plesente cohtEàto e observadas
os procedimentos e prazos pala receber Ô

càso, ás disposições dos Arts' 13 a 16, da

as condlÇões de adtnplemeôto das obrigaÇóes Ot"-t-'-i:":
seu objeEo Pelo c;ntratante obedecerão' contorme v

cLÁU§uÂ DÉcIuÀ SEGUNDÀ - DÀS PENÀ,,IDÀDES:
À recusa ihjüsta eln deixar dc cl:mprir as oblIgâÇões assumidas ê preceltos :lcgai6, sulelLãréd"
contratado, galarltlda a prévia deicsa, às segulntes Pcnalidadcs Prcvlstas nos Arts' :"-:r::.;,
Lêi 8,666193a a - advêr!ência; b - hultã de mora de O,5t (zero vlrgulê cinco Por centol aprrcdse
sobrê o valor do cohtrato por dla de atraÉo nà entrêgâ, no lnício- ou na êxecução do oblêto orà

contratadoi c - multa a. iOt tã.i pÀ. .ento) sobre o valor contrêtado Pcla inexêcuÇâo total ou

pãrcial do cohtráto; d - susPcnsão tempotária at p"tti"fpãt t'm ticit"çao-c ihPedLmento de

contlatar com à Àdmlnistr"Çã;;;;;-;t; de até 02 ràor"i-ui""; e - declaraÇào dc inldoneidade
pàra licltar ou contlatar cá, . ea*ini"tração Pública ehquánto Perdularêm. t" -i::1:::
àeterminanles da punlÇào ou até que seja Promovida sua reabilitação perante a própria autorloaoe
quê aplicou a penalidade; t i 

"i*uft"í.".ehte, 
qualque! a.t À"fiá'au" cabivels fundament'adas

ná Í,ei 8 .666/93.
se o valo! da nulta ou indenLzaÇão devida não for rêcoLhido no Prazo de 15 dias após a comunicação
ào contlatàdo, será automaticamenle descontado da plimei!a parcela do Pagamento a que o

contlatado vier a fazer jus, acrescido de juros raoralôrioo de lt (um por cento) ao tttês' ou'
guaDdo for o câso, cobrado judicialmente,

Lel 8.666,/93
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cúust,IÀ DÉcrMÀ rERcÉtRÀ - DÀ coMpENsAçÂo I'TNANCETRA:
Nos cêsos de eveDtuais atlasos de paganen!o nos telmos deste instrumento, e dê6dê que o ContratadÔ
nâo tenha concorri.do dê alguma io. . p"tu o at!ãso, será ádrni.tj.da a compênsaÇão financeira'
devida desde a data limite fixada para o pagarento até a data corlesPondente ao efetivo pagamento
da parcela. os encargos moratôrioi devidãs en razão do atlaso no págamento seráo calculados com

utiiização da seguinie fórmulà: EM = N , vP, 1, onde: e.Y = encaigos motacórios; N = núrnero de

dias enire a datã prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP = valor da palce1a a

se! pagâi e I = 1náice de compensaçào- financeila, assim apulado: I = (Tx:100) + 365, sendo Tx
: perceotual do IPCÀ-IBGE acuÍnulado nos úItirôos doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adãtado pelo Governo Fêdêral que o substitua. Na hipótese do lefelido indice estabelecido para
a compeosação financeira venha a 6er êxtinto ou de qualquet forma não Pos6a mais ser utili2ado.
será adotado, eln sübstituiqão, o lrue vie! a ser determinado pela legistaÇâo então em v1gor.

cLÁusrrlA DÉcruÀ QuÀRrÀ - Do FoRo:
para dirj-mir as questões decorrentes deste contlato, as paltês elegem o Foro da Cornalca de
ItabaiaDa.

presente trato à\z (auas) vtas, qual vaj.E, po! esearem de pl-eno acôrdo,
assinàdo pefâs Partes e Pôt duas

TESTEMUNHÀS

iro - PB, 1? de .raneilo de 2022.

IRÀ

RIBE GI'EIREDO SOCIEDÀDE
IÀDIVIDI'ã! DE ÀDVOCÀCIÀ

foi lavrado o
testemunhàs.

.644-91

,ór;uo
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