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cor{rRÀTo N": 00004/2 022-cP!

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRÊ 51 CEi,EBRÀM À PREFEITURÃ MUN]CIPAL DE

MOGEIRO E CONPI,AN SERVICO DE CONTABILIDÀDE E PLANEJAMENTO

oRCÀMENTARIo LTDA, PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME DISCR]MINÀDO
NESTE INSTRUMENTO NA EOR}4À ABÀIXO:

pelo presente instrumento dê contrato, dê um lado Prêfeitura Municipal de Mogeiro _ Àv.
prêsidente Joào Pessoa, 47 - Centrô - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prêfeito Antonio José ferrêirâ, Brasj-leiro, Soltêiro, Emprêsario. residentê ê

doniciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPr n" I 4 0 . 1 9 9 . 6 4 4 - 9 1 , '

Carteira de ldêntidade no 3360118 SSPPÃ, doravantê simplêsmentê CONTRATANTE, ê do outro lado
CONPLÀN SERVICO DE CONTABILIDÀDE E PI,ANEJAMENTO ORCÀMENTARIO LTDA - R MÀJOR MÀNOEL JUVINO DO O,

122 - CENTRO - CAMPINÀ GFÂNDE - PB, CNPJ n' l'l .262.153/ 0001-00, dolavante simplesmente
CONTRÀTADO, dêcidiran as partes contratantes assinar o presente contrato, o quaf sê regerá pelas
cfáusulas e condiÇÕes seguintês:

IiIEXICTBILIDÀDE NO INOOOO2 /2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' IN OOOO2/2022

CLÁUSUI.A PRIüEIRA - DOS FUNDÀ}íENTOS:

Estê contrato dêcorrê da Inexiglbilidadê de LicitaÇão tt" ÍN00002/2022, processada nos têrmos
Lei Fêderal n. 8,666, dê 21 de ,lunho de 1993, Lei Complementar n' 123, de 14 de Dezembro

2006; e legislação pêrtinentê, consideradas as alteraÇÕês postêrioles das Iêferidas noflnes;
ainda, as disposiÇões contidas na Lei Eeder:al n' 14.039, de 17 de agosto de 2020'

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEIST'RÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

CIJ{UST'LÀ TERCEIR,A - DO VÀI,OR E PRECOS:

O valor total deste contrato, a basê do prêÇo proposto, é de R§ 90'000,00 (NOVENTA MÍL

da
de

cuiusur.À sEcInlDÀ - DO OBJErO:
o presente contrato tem por objêto: contrataÇão de emplesa para prestaÇão de ser.viços Técnicos
Especializados e consulto!ia em Ge§tão e contabitidadê Púb1ica, consoante às aplj-cabil idades
constitucionais e fiscal, com vastos conhêcimentos especiflcos e genéricos em contabilidade
âpficadê ao setor público - CÀSP, em obediência ao plano dê contas aplicado ao setor público -
PCASP, nestê rnunicipio.

o serviço devêrá set êxecutado rigotosamente de acordo com as condiçóe5 êxpressas neste
instnmênto. proposta apreseotada, especificaçôês técnicâs correspondêntes, processo dê

Inêxigibilidadê dê Licitaçâo i" INOOAO2/2022 e lnstruÇôês do Contratantê, documêntos esses que

ficam fazêndo pattes intêgrantes do presênte contrato, independente dê transclição; e sob o

rêgime dê emprêitada por preÇo unitário.

CODIGo

REAIS)

TOTÀI]' DrscRr!.rrNÀÇÃo IrNrDÀDE

ServlÇos à serem executados: I classrflcdÇão I9ÊS

e escrituraÇão da contabilidade de acordo coro

as normas e princípios contábêis viqentes; 2

- ApuraÇão de balancetes; 3 Efaboração da
Prestação de Contas Ànua1 - PCA; 4 '
Elaboração da Lêi orçamêntária AnuaI - LoÀ; 5

. ElaboraÇão do Plano Pfurianual - PPÀ, 6 -
iElaboraÇão dâ Lei de Dltetrizes orÇamêntárias

LDAi '7 - ElaborâÇão do RREO, RGr para o
SICoNÊL B - ElaboraÇão dâ DeclaiaÇão de
Contas Ànuais DCÀ para o SICONEI; 9 - Geração
do SAGRES CAPTUBÀ e Diário; I0 - Analise de
Balanços; 12 - Emissão de parêcer contábi1
e/ou adnlinistrativos que refLitam em atos e

fatos co.!ábeis, com ful'cro
lresponsabilidade fiscaf; 13 - Elabo!aÇão
lninutâs de Projetos de Lei que reffitam e/

QUÀNTIDÀDE
72

P.UNITÀRIO P
r.5oo,oo 90 . 000, 00

1

d

'âfetem atos e/ou fatos contábej's, 14 -
Acompanhamenlo de plocessos de gestão contábif
junto às exigêncj.as do Tribunal dê Contas do
lEstado e Tesouro Nacional, 15 - Demais
'sêrviÇos de consul'toria técnica
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especializada, 16 - Prêenchiroento e envio do
SIOPS âo Ministério da Saúde, 71
PreenchrmenLo e envio do SIOPE ào Minisrêrio
da EducaÇáo 18 - orientação e contlole da'
apficaÇão dos dispositivos Iegais vigentes,.
sejam Eederars, Estaduajs ou Municipdrs,' 19 -
Or:ientação e acompanhanento dos linites de
aplicaÇâo em Saúde, EducaÇâo e Pessoal,
confome exigência da l,ei de Responsabilidade
Frsca- 20 Arendinento d.s demais exlgêncras
previstas em atos normativos. 27
Acompanhamento e atualização da cAlJci 22
ElâboraÇão de processos de recolhêcimento
dívidas municipais; 23 - Rea1izâÇão

o&
\ irà

LL

VISTO E
I
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de

ôriêntaÇão na realizaÇão de audiências'
públicas; 24 - Estudos técnicos, pfaneiamento
e etaboração de pr:ojetos voltados á gestão
púb1ica; 25 - Assessorias e consultor:ias:
técnicas junto as exigências do controlê
externo en auditorias finânceilas ou
tributárias, consoante requisiÇão dos órgáos
fiscalizàdores, TcE, TCU, cGU, CGE, MP entre.

crÁusur,e euÀRTÀ - Do REÀJusrÀtíENlo EM gENrÍDo EsrRrro:
os preÇos contratados são fixos e irleâjustáveis no plâzo dê um anÔ'

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediantê sollcitaÇão do Contratado, os preços poderão

sofrer realuste após o inter:rêgno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇáo verificada no IPCA-

TBGE ac,m;lado, tonando-se por base o mês de apresentaÇão da assinâtura do contrato'
excfusivamente para as obrigafões iniciadâs e concluidas após a ocorrênciâ da anualidadê'
Nos reâjustes subsequentes áo primeiro, o intêlregno mlnimo de um ano sê!á contado a partir dos

êfeitos financei.ros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou nâo divulgaçãá do indice de reajustameoto, o Contratante pagará ao Contratado

aimportânciacalculadaPêIaúItinavaliaÇãoconhecida,liquidandoadiferençaCorlespoodeotê
tao iogo seja divulgado o i'rdic. definitivo' Fj-ca o contratado obrigado a apresentar mêmória de

cáIcu]á tefãrente aà reajustamentô de preÇos do valor remanêscente, semprê que este ocorrêr'
Na§ aferições finais, o Índice utilizaào pai]a reajuste será, obrigatoriamentê, o .iefinitivo.
Casooindj.ceestabe].ecidoparaleajustamentovenhaaserextintooudequalquelfomanáopossa
maisserutilizado,seráad^otado,emsubstituição,oquevierasêrdêterminadopêIalegislaçâo
êntão em vigor.
Naâusênciadeprevisãolegalquantoaoindicesubstj-tuto,asparteselegerãonovoindice
oficial, para reajustamento ão pieço do valor rêmanêscente, por mêi-o dê termo aditivo'
O reajuste poderá ser realizado por apostilâmento'

?ota1: 90 . 000, 00

dotaÇão, constaote do orÇamento vigente:
LEI MUNTCIPAL 358/2021 02.O1O GABINETE DO

02.140 SECRETARIA DE EINANCAS 3.3.90.39.00.

CIÁUSULÀ QUIN!À - DÀ DOÍÀÇ,ÁO:

Ãs despesas correrão por conta da seguinte
Recursos Próprios do Municipio dê Mogêiro:
02.O2O SEC DE ADMINISTBAÇÀO E PLÀNEJAMENTO

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICÀ

a - Início: Imediato;
b - cônclusão: 12 (dozê) mêses.
Â vigência do pre§ente contrato será dê
considetada da data dê sua assinatura;
a.666/93.

CIÁUSULÀ OITÀVÀ - DÀS OBRÍGÀÇõES

a - Efetuar o Pagamento rêlativo
respectivas cLáusulas do pr:esentê contrato;
b - Proporcionar ao cootratado todos os

PREFElTO
00 ourRos

CúUSUIÀ SEXTÀ - DO PÀGÀ!!ÍENfO:

O pagamento §erá êfêtuado mediaotê prÔcêsso rêgular
adotados pêlo Contrâtantê, da sêguinte maneira: Para
do peiiodo dê adimplemênto.

CIÁUSUT,À SÉÍIMÀ - DOS PB,ÀZOS E DÀ VIGENCIAI
os prazos máximos de inicio de etapas de exêcuÇâo e de

adrniten pror.ogaÇáo nas condiÇões e hlpótese§ previstas
abaixo indicados e serão considerados da assi'natura do

e êm observâncla às normas e pr:ocedimêntos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

conclusão do
no Art, 5?, §
Contrato:

objeto ora contratado, que
1', da Lei 8.666,/93, estào

têrminada: até o final do exerclcio financelrô de 2022,
do Art. 57, da Lêipodendo

DO CÔNIRÀT
execuÇão do serviÇo efetivâmentê reafizado, dê acordo com as

rogada nos termos

meios necêssários para a fiêf execuÇão do sêrviço
contratado;
c-NotificarocontrataclosobrequalquêÍirlegularidadeencontradaquantoàqualidadedo
""r',riià, 

àx"rcendo a mais ampla " comptel" fiscalizaÇão' o que não eximê o contratâdo dê suas

Gêstor ê Fiscal destê contrato/ nos termo§ da
fiscalizar a sua êxecuÇão, respectivâmentê,

responsabilidades contratuais e lega is;
d - Desj-gnar lepresêntantes com atribuiÇõês de

norma vigêote, especialmentê para acompanhâr e

.L



permitida a contrataÇáo dê terceiros para assistência e subsidio de info
essas atribuiÇÔes.
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a'
s

722
per

a Executar devidamentê o serviÇo descrito na Cláusula correspondente do
dentro dos mêlhores parâmetlos de qualidade êstabelêcldos para o ramo de at

CLÀUSUI.À NONÀ DÀS OBRIGÀÇÕES DO CONER,ATÀDO :

cúusuLÀ DÉcrl.íÀ PRr}.E:RÀ - Do RECEBTMENTo r

Bxecutado o presênte contratÔ e obsêrvadas '

os procedimentos e prazos pâra rêcêber o

caso, às disposiçõês dos Arts. 13 a 16, da

as condições dê adimpfemento das obrigaÇões pactuadas,
seu objêto pelo Contratantê obedecêrão, conforme o
l,ei 8.666/93.

têrceiros, decorrentes

destê instrumento, ê desde que o Contratado
, será admitlda a compênsaÇáo financeira,
a data correspondente ao êfetivo pagamênto
o atraso no paganênto sêrão cal'culados com

encargos moratórios; N

I a

ao objeto contratual, com observância âos prazos estipulados;
b - Ràsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentês à legislaçâo fiscâ1, civil,
tiibutária ê trabalhi§ta, bem como por todas aS dêspesas e compronissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da êxecuÇão do obieto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, acêito pelo contiatante, quando da execuçâo do contrato,
que o represênte inteqralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar â fiscalizaÇáo do Contratante dêvendo plestar os

êsclarecimentos solicitados ;
e - Será responsáveI pelos danos causados diretamênte aÔ contratantê ou a

informês ê

de sua culpa ou dolo na exêcuçáo do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa
a fiscalizaÇâo ou o acompanhalnento pelo órgão intelessâdo;

iêsponsabilj-dade

f - Não ceder, transfelir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto dêstê instrumênto, sem

o conhecimento e a devida autorizaÇão êxpressa do CÔntratante;
g - Manter, durantê a vigência do contrâto, em compatibilidade com as obrigaÇÔes assumidas'
iodas as condiÇôês de rêgularidadê e quafificaÇão exigidas no têspectivo processo de contrâtaÇão
direta, apresentando ao contratante os documentos nêcessários, sempre que soLicitado.

cÍ,ÁusutÀ DÉcr!{À - DÀ ÀrrERAÇÃo E REscrsÀo:
Este contrato poderá ser a.lterado com a devida justificat-iva, unilate!almente pê1o Contlatante
ou por acotdo entlê as partes, nos casos plevistos no Àrt. 65 e §êIá rêscindldo, de pleno

ai.ráito, conforme o disposto nos Arts. '7'l , 18 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
oContlatadoficaobriqadoaaceita!,nasnêsmascondiÇÔescontratuais,osàcléscimosou
supressôês quê se fizelem nos sêrviços, até o respectivo linite fixado no Art. 65, § 1' da Lei
g.à66/93. Nenhun acréscino ou sllpressão poderá excedêr o limite e§tabelecido, safvo as supressóes
resul-tantes de acordo celebrado entre os contratantes'

crÁusulÀ DÉcrttÀ sEqn'rDÀ - DÀs PENAT,TDÀDES:

ÀrecusainjustaemdeixardêcumprirasobrigaÇóesassumidasepreceitoslêgais,suieitaráo
contratado, garantida a prévj-a deiesa, às sêguintês penalidades plevistas nos Àrts. 86 e 8? da

Lei 8.666/g3r a - advertência; b - multa de nãra de o,5t (zero vírguIa cinco por cento) aplicada
sobrê o valor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no início ou na êxecuÇão do obieto ora

contratado; c - multa ae rô* (aez po! cento) sÔbre o valor contratado pê]a inêxecuÇão total ou

parcial do contrato; d - suspensáo temporária dê participar em licitaÇão e impedimênto dê
^contratar 

com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; ê - dêclaraÇáo dê inidonêidadê
para licitar ou contratar cám a administraçáo pública ênquanto pêrdurarem os motivos

determinantesdapuniÇãoouatéquesêjapromovidasuareabilitaçãoperanteaprópriaautolidadê
que apficou a penalidade; f ' s imultaneamente, quafquer das penalidadês cabíveis fundamentadas

na Lei 8.666/93.
Se o valor da mul-ta ou indenizaÇâo devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão

ao contratado, sêrá âutomaticamentê descontado da primêira parcela do pagamênto a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratôrios de 18 (um por cento) ao mês' ou'

quando fo! o caso, cobrado judicialmênte'

CIÁUSULÀ DÉCIMÀ TERCEIRÀ DÀ COMPENSÀÇÀO FI}IÀNCEÍR,À:

Nos casos de eventuâis atlasos de pagamênto nos têrmos
nâo tenha concorrido dê alguma forma pâra o atraso
dêvida desde a data limite fixada para o pagamento até
da pa !cêla. Os encargos moratô!ios dêvidos êm razão d
utilizaÇão da seguintê fórmuIa: EM

dias êntre â datâ prevista para o pag
N x VP X I, ONdE: EM número de

amento ê a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a
100) 3 65, sendo Txindice de compênsaÇãô financeira, assim apuradÔ:

do nos últimos doze meses ou,
I
na sua falta, um novo indice

têsê do rêferido indicê êstabelecido para
lquer folma náo possa mais ser utilizado,

pêIa legisLaÇão então em vigor.

as partes efegêm ô Eoro da Comarca dê

(TXser paga; e I
pêlcêntuaI do IPCA-IBGÊ acumula

adotado pelo Governo Fedêral quê o stlbstj-tua
a compensaÇáo finaoceirâ venha a ser extin
será adotado, em substitrliÇão, o q ad

CLÁUSUI,À DÉCIMÀ QUÀRTÀ - DO FORO:

Para dj-rimir as quêstões decor!ente
Itabaiana.

ste c trato,

prêsentê contrato êm 02(duas) vias, o qual

hip
de
det

ou
SêT

E, por estarêm de pl-eno acordo, foi lavrado o

assinado pelas partês e por duas têstemunhas'
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TESTEMUNHAS
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840.199.644-91

PE CONTRÂTÀDO

Janeiro de 2022,
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