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ESTÀDO DÀ

PREETITUF,A MUNICIPÀI DE MOGEIRO

courssÂo PERIIÀNEMTE oe r,rcrrlçÃo

pêIo prêsênte instrumênto de contrato, de um tado Plefeitura Municipal dê Mogeiro - Àv.
presiáente Joáo pêssoa. 4? - Centro - Môgêiro - pB, cNpJ n. 08,866.501,/0001-6?, êste ato
representada pêIo P.efêito Antonio José Eêrreira, Blasilêi!o, solteiro, Emprêsario, rêsidente e

domicitiaao nâ sitio Pintado de cina, 138 - AIea RuIal - Mogeiro - PB, cPE n'840 199'644-91,
Carteira de Identidade n. 3360118 ssPPÀ, dolavante simplêsmente CON?RÀTANTE, e do outro lado

I{ENNyA MÀRIA DE SOUZA sILVA - RUÀ GETULIo VARGÀS, 81 - CBNTRO - rtlCÁ - PB, CPF n" 088'10?'114-
5g, doravante slmplesmente CoNTRÃTÀDO, decidiram âs paltês contrôtantês assinar o presente

contrato, o quâ1 sê rêgerá pêlas cláusulas e condiÇõês seguintês:

da
de

crÁusrrr,a ÍERcErRÀ - Do vÀLoR E PREÇos:

O valor total deste contratÔ, a base do preÇo

crÁusur,a pRrMErRÀ - Dos EoNDÀÀíENros:
Estê contlato decorre da Ínexigibilidade de LicitaÇâo n" IN00003/2022, procêssada nÔs terElos

Lei Eederal n' 8.666, de 21 d; Junho de 1993; Lêi Compl-emêntar n" 123' de 14 dê Dêzembro

ãoo6; e tegistaÇào pertinente, consideradas as alterâções posteriores das rêferidas normas;

ãir',d^, u" ái"po"içoà" contidas na Lêi Eêderaf n' 14'039' de 1? de agosto de 2020'

crÁusulÀ sEcultDÀ - Do oBJETo:
o presente conrrato ..* ià. objeto: coNTRATÀçÃg DE PESSOA FÍSrCÀ pARÀ SERVrÇO TÉCNTCO

rSp'""aer,rroOO NÀ PRoMOÇÃ.o or COuSUironra E ÀSSESSORIA JURÍDICA JUNTO À SECRETÀRÍA DE AÇÃo SOCIAL

E CONSELHO TUTELÃR DESTE MUNICIPIO.

o serviÇo dêverá ser executado rigorosameote de acordo com as condiÇôes êxpressas nesle
j.nstrumento, proposta apreseDtada, especificaÇôes técnicas correspondentes ' 

processo de

inexiqibiriàadà d; Licitação n" ÍNOAAO3/2022 ê instruÇões do contratantê, documentos essê§ que

ficamfazendopartesintegrantesdopresêntecontlato'indepêndentedetranscrj'Ção;esobo
rêgime de empleitada por preÇo unitário'

INEXIGIBILIDÀDE N" TNOOOO3/2022
PROCESSO ADMINISTRATlVO N' IN OOOO3/2022

cONTRÀro N": OOOO5 / 2O22-CPL

CODÍGO
1

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÂM A PREI'EITURÀ MUNICIPAL DE

MoGEIRo E WENNYA MARIA DE SOUZA S]LVA, PA-RÀ EXECUÇÀÔ DE SERVÍÇO

CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ EORMA ABAIXO:

D r scRrMrNÀÇÂo UNIDÀDE
UND

euÀNxrDÀDE p.rnuttinro
10 2.000,00

P. TOTÀI
20.000,00

proposto, é de R§ 20.000,00 {VINTE MTL REAIS) '

Total: 2 0. 000, 00

ustamento, o Côntratantê pagêtá ao Contratado
da, Iiquidando a diferenÇâ correspondênte
ntratado obrigado a aprêsenta! mêmória de

remanescente, sempre que este ocorrêr'
e será, obrigatoriamênte,

sERVlco rEcNICo ESPECIAL.IzADo NA PRoMoÇÀo DE

icoNsur,tonre E ÀssESSoRrÀ JURÍDrcÀ JUNTo À SECRETÀRrÀ

DE AÇÃO SOCIÀL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,

"orvoivr 
e ELABoRAÇÂo DE DocuMENTos, PETrÇÕES,

.REsposrÀs À solrcrrÀÇÕEs JlrDrclÀrs E MrNrsrERrAÍs,

'csruoos tunÍorcos, ACoMPANHAMENTo E ASSESSoRÀMENTo

EM AUDIÊNCIAS, PROTOCOLOS E ACOMPANHÀMENTOS DE

pRocESSo, ÀI,ÉM DE oRTENTAÇÁo rÉcNrcÂ Aos

.PROEISSIONÀ]S DA SECRETÀRIA E CONSELHO TÚTELAR'

crÁusur.e ouÀRÍÀ - Do REÀ.lusrÀldENTo EM sENTlDo EsrRrro:
ó" paaÇo"-aorraaatados são fixos ê irreajustáveis no prâzÔ de um ano'

oãrri.o'ao prazo de vigência do contrato e mediante sol.icitaçáo do Contratado, os preços poderão

"ãtrãr 
t.u;r"a. após ã inter.egno de um ano, na mesmâ prÔporÇâo da variaÇãÔ verificada no rPcÀ-

rBGE acumulado, tonândo-se ior bas" o mês de apresêotaÇâo da assinatura do contrato'
ãr,af,r"it a^urrta para a" ou.igaçoês iniciadas ê concLuídas após â ocÔrrência da anuafidade'

Nos reâiustês subsequentês áo primeiro, o intêrregno minj'mo de um ano sêrá contado a partir dos

êfeitos financeiros do úItimo rêajuste
No caso de atraso ou não divulqaÇâo do indice de reaj
a lmportância calculada pela úItima variaÇão cÔnheci
tão logo sêj arlô o índice deflnitivo' Eica o Co

cáIcu1o ref real ustamênto de Prêços do vafor
ndicê utilizado Para reaj ustfina

te
Nas aferi

a divul g

r 01 o de f init lvo



Caso o indice estabelecido para rêajustamento venha a ser extinto ou de qualquer foma não po§sa
mais ser utifizado, será adotado, em substituiÇão, o quê viêr a ser determinado pelâ fêgÍislaçâo
entâo êm viqor.
Na ausência dê previsão legal quanto ao índicê substituto, as partes êlêgêrão novo indice
oficial. para rêajustamento do preÇo do valor lemanêscente, por roeio dê têrmo aditivo'
O rêajuste poderá sêr realizado por apostilamênto.

cLÁUsuLÀ QUINÍA - DÀ DOEÀÇÀO:

As dêspêsas correrão por conta da sêguinte dotação, coostante do orÇameoto vigente:
Recursos Próprlos do Municipio de Mogeiro; LEÍ MUNICIPÀL 358/2A21 02.050 SEC DE ÀCAO SOCIAL/FMAS
0205a.a8.243.0032.294\ MÀNUT. ÀTrV. DO FUNDO MÚNICIPÀL DÀ CRIÀNÇA E ÀDOLESC

02O5A.A8.243.2O08.2940 MÀNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CoNSELHO TUTÉIÁ!. 02050.AA.244.2008.2040
MÀNUT. ÀTIVIDÀDES DA SEC. DE ACAO SOCÍAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ FISICA

CIáÜSUI,A SE:STÀ - DO PÀGÀI'IENTO:
O paqêmênto será efetuado nediante processo regular e em observância às normas ê Procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte mâneira: Para ocorrer nô pra2o de trinta dias, contados
do periodo dê adimplemento.

criiusuÂ sÉrlr,â - Dos PRAZOS E DÀ vIGÊNCrÀ:
os prazos máximos dê inicio de êtaPas dê êxecuÇão ê de cooclusão do objeto
admitem prolrogaçâo nas condiÇões e hipóteses previstas no Àrt' 57, S 1', da
ebaixo indicados e sêrão considerados da assinatura do Contrato:
a - Início: Ímêdlato;
b - Conclusão: 10 (dez) mêses.
A vigência do presente contrato se!á dêterminada: até o final do exercicio
considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos
8 -666/93.

CIÁUSUÍ,À DÉCIUÀ PRII&IRÀ DO RECEBIMEITIO:
observadas as condiÇóes de adimplemento da

recebêr o seu objeto pelo Contlatante
'?3 a 16, da Lêi- 8.666193.

ora
Lei

contratado, que
8.666,/93, estâo

financêiro de 2022,
do Art. 57, Ca Lei

crÁusurÀ orTAvÀ - DÀS OBRTGAçõES DO CO!ÍrRATÀIrTE:
â - Efetuaa o pagamento relativo a execuÇão do serviço efetivamente realizado. dê acordo com as

respectivas cláusulas do presentê contlato;
b - proporcionar ao contratado todos os meios neces§áIios pâra a fief execuÇão do serviÇo
contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquel i!regufaridadê encontrada quanto à qualidade do

serviço. exêrcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exine o contratado de suas

rêspons âb i l idadês contratuais ê legais;
d - Desiqnar reprêsentantês com atribuiÇões de Gestor e Eis.af dêste Contrato, nos temos tà
norma vi;entê, especialmente para acompanhar e fiscalizar a Sua execuÇão, respêctivamentê,
pefiritida a conttataÇão de tercelros para a§sistência e subsidio de informaÇôês pertinentes a

essas atribuiÇões.

cI,ÁusUIÀ lIoNÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNrRÀÍÀDo:
a - Executar dêvidanente o sêrviÇo descrito na C1áusu1a corrêSpondentê do prêsente contrato.
dentro dos mêfhorês parâmêtros de qualidade êstabelêc.idÔ§ para o ramo dê atividadê lêlacionada
ao objeto conllatual, com obsêrvância aos prazos estipulados;
b - Ràsponsabilizat-se por todos os ônL:s á obrigaçÕes concernentês à fegislaÇão fiscal, civi1,
tributá;ia ê trabalhista, bem como por todas as despesas e complomissos assumidos, a qualquer

título,perantêseusfornecêdoresoutercêirosemrazãodaê)<ecuÇãodoobjetocont!atado;
c - Mant;r preposto capacitado ê idôneo, acêito pêIo Contratantê' quando da exêcuÇão do contrato'
que o rêpresente intêqralmente êm todÔs os sêus atos;
á _ pui.itl, e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados ;

ê - será responsável pelos danos causados diletamente ao contratante ou a telceiros, decoxlentes
de sua cuLpâ ou dolo na êxecuÇâo do contxato. não excluindo ou reduzindo essa Iesponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgáo interêssado;
f - Não cêder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objêto destê instn'mento' sem

o conhecimento e a devj'da autorizaÇâo êxplessa do Contratante;
g.Manter,durantêavigênciâdocontrato,emcompatibilidadecomasobrigâÇõesassumidas,
iodas as condiÇÕes de iêgularidade ê qualificaÇão exigidas no respectivo processo dê contrataÇão

direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sêmple que soficitado'

c (usu,.À DÉcI}íÀ - DÀ ÀrrERÀçÃo E REscrsÃor
Estê contrato poderá ser alierado com â devida justificativa, unilatelalmente pe1ô contlatante
ouporacoldoêntreaspartes,noscasosprevistÔsnÔAIt.65êseiárescindido,deplêno
dir;ito, conformê o disposto nos Arts. '7'l , 18 e f9. todos da Lei 8'666/93'
ocontratadoficaobligadoaaceitar,nasmesmascondj.Çõescontratuaj-s,osacréscimosou
suptêssões que sê fizerem nos serviços, até o rêspectivo fimite fixado no Art. 65, § 1'da Lei
g.666/93. Nênhum acréscimo ou supressão poderá excedêr o fimite estabelecido, safvo as supressôês

resultantes de acoldo cê1êbrado entre os contratantes'

Executado o P
os procedi

e cootrato e
prazos pa!a

s obrigaÇóes Pactuadas,
obedecêrâo, conforme o

caso, as

res

s dos Arts. V



cúúJsur,À DÉcÍlrÀ sEcurÍDÀ - DÀs PENÀrrDÀDEs:
A rêcusâ injusta êm deixar dê cumprir as obrlgaÇões assumidas e precêitos lêgais, suieitará o

contratado, garantida a prévia defe§a, às seguintês penaLidadês plevistas nos Atts. 86 e 8? da
Lei 8.666/93: a - advêrtência; b rAulta de moia de 0,59 (zero virgula cinco por cento) aplicada
sobte o valor do contrato por dia de atrêso na entrega, no início ou na exêcução do objêto ora
contratado; c - multa de 10i (dez por cênto) sobre o vafor contratado pela inexecuÇâo total ou
paxcial do contrato; d suspensão temporária dê participar em licitaÇão ê impêdimento de
ãontratar com a Administração, por prazo dê até 02 (dois) anos; ê dêc1araÇão dê inidoneidade
para licitar ou contratar com a ÀdministraÇão Púb1ica ênquanto pêrdurarêm ôs motivos
dêteEninantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perantê a própria autoridadê
que aplicou a penalidade; f - s imultaneamênte, qualquer das penalidades cabiveis fundamêntadas
r\e Ler I -666/93.
Se o valor da Írulta ou indeoizaÇáo devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicâÇào
ao Contratado, Sêrá autômaticameotê descontâdo da plimêira palcê1a do pagamênto a qúe o

contratado vier a fazer jus, acrêscido dê juros molatórj-os de LE (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado iudicialmente.

cúusIII.À DÉcrr,íÀ rERcErRÀ - DA coÊ.{PElrsÀçÃo FrNÀNcE rF,À:
Nos casos de eventuals attasos de pagamênto nos têrmos deste instrumento, ê desde que o Contratado
não tenha concortido de alguma forma para o atraso, seiá admitida â compensaÇão financeira,
devida dêsde a data limite fixada para o pagamento até a data corlêspondente ao efetj.vo pagamento

da parcela. Os e!]catgos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto serão câlculados com

utiiizacáo da seguinte fômu1a: EM = N i VP x Í, onde: EM = encargos moratórios; N = número de

dias entre a data prevista para o paqamento e a do efetivo pagamênto; vP : vaLol da parcela a

ser paga; ê Í = indice de compensaÇâo financêira, âssim apurâdo: I = (Tx i 100) + 365, sêndo TX

= percàntua1 do ÍPCA-IBGE acumulado nos últinos doze meses ou, na sua falta, Dm nôvo indice
adàtado pelo coverno Eederal que o substitua, Na hipótêse do rêferido indicê estabêlecido para
â compên;aÇão financeira vênha a ser extinto ou de quatquer forma não possa mais ser utilizado,
será àdotado, êm substituiÇão, o quê vier a sêr deter:minado pêIa lêgislaçâo então eÍn vigor.

cr,Áusul,À DÉcD{À QUÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrêntes deste contratoi as partes e1e9êm o Eoro da Comarca dê

I tabaiana.

É, por estarem de pleno acordo, fo.i lavrado o

assinado pelas partes ê pox duas testêmunhâs.

TESTEMUNHAS

prêsêote contrato em 02(duas) vias, o qual vai

Íeiro de 2422.
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PELO CONTRÀTADO


