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ESTÀDO DÀ ÀA
PREFEITORÀ MUNICIPAI, DE MOêEÍRO

COMISSÀO PERI'ÍANENEE DE LICITÀÇÂO

INEXIGIBILIDÀDE NÔ ÍNOOOO9,/2022
PROCESSO ÀDMlNISTRAT]VO N' IN OOOO9,/2022

CLÁUSUT.A PRI}IEIR,A - DOS ET'NDÀ}'ENÍOS:
Este contrato decorre da Inexigibilidade de LicitaÇão n' IN00009/2022, processada nos termos
Lêi Federal n' 8,666, de 21 de Junho dê 1993; T,ei complementar n'123, de 14 dê Dêzedcro
2OO6; e legislação pertinente, considêradas as aItêraÇões posteriores da§ referidas normas;
ainda, as disposiÇôes contidas na Lei Federal n' 14.039, de 17 de agosto de 2020.

CoYraÀTo No: 00075i/2022 -CPL

TERMO DE CONTR.ATO QUE ENTRE SÍ CET,EBRÀM À PREFEITURÀ MUNICIPAÍ, DE

MOGEIRO E RICARDO JORGÉ DE MENEZES .]UNÍOR, PARÀ EXECUÇÃO DE SERVTÇO

CONEORME DTSCRIMINADO NESTE ]NSTRUMENTO NÀ FORMA ÀBA]XO:

pê1o presênte instrumênto de contrato, de uln tâdo Prefeitura Municipal de Mogêiro - Àv.
Pr.esidentê João Pessoa, 4? - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n'08 866.501/0001-67, neste ato
representada pelo prefeito Àntonio José Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Emprêsario, lesidente e

domiciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPF í" A40.L99,644-91-,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do oulro lado
RICARDO JORGE DE MENEZES .]UNIOR - RUA GONCALVES DIAS, 494 - MONTE CASTELO _ CÀMP]NA GRANDE _

pB, cNpJ n. 13 . 4 6 4 . 5 B B / O O O 1- 8 6 , doravante simplesmente CoNTRÀTADO, decidiram as partes
contratantes assinar o prêsênte contrator o qual sê regerá pê1as cfáusulas e Çondições seguintesi

da
de

CIÁUSULÀ SEGUNDA - DO OB.JETO:

O piesênte contrato tem por objêto:
LICITÀÇÔES E CONTRÂTOS BEM COMO

ITABAIANA'PB.

CONTRÀTÀÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICÔS ESPECIALIZÀDOS EM ASSESSOR]A
ATUAÇÃO JUNTO ÀO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÀDUAL COMÂRCÀ DE

O serviÇo dêverá ser executado rigorosamênte de acordo com as condiÇões êxpressas neste
instrumento, proposta apresêntada, especificaÇões técnlcas collespondentes, processo dê

Inexigibilidade de LicitaÇão n' rNo0009/2022 e

ficâm fazendo partes integrantes do presentê cont
regime de emprêitada por preÇo unitário

instruçõês do contratante, documêntos
t independente dê transcrição;

c

essês que
esobo

CU{USUI,À TERCEIR,A - DO ]rÀ',OR E PREÇOS:

O valor total destê contrato, a base do pr:eÇo propo
E QUATROCENTOS REÀTS ) .

CODIGO DI SCRIMINÀÇÀO UNIDÀDE OOÀ]IIIDÀDE P.UNITiÂRIO

:serviços
ll,icitaÇóes
i'linistério
]PB.

técnicos especializados em Assêssori
e Contratos bem como âtuaÇão ,funto a
Púbfico Estadual Comarca de Ítabaiânâ

a

:
UND 72 6.2 00, 0

Total: 14.400,00.

CIÁUSt,I,À OUÀRTÀ - DO REÀ,JUSÍâMENEO EM SENTIDO ESTRfÍO:
os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prâzo dê um ano'
»eniro do plazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, o5 preços poderáo

sofrer reajuste após o interrêqno de um ano, na meama plopol:ção da variaÇã9 vêIificada no IPCA-

IBGE acumúfado, tomando-sê por base o mês de aplesêntaÇAo da assinatura do contrato,
exclusivamentê para as obr-igêções iniciadas e concluldas após a ocolrência da anualidadê'
Nos reajustes subsequentes áo primeiro, o intêrregno mínimo de um ano se!á contêdo a partir dos

êfeitos financêiros do último reajustê.
No caso de atraso ou não divutgação do índice dê Iêajustamento, o contratante pagalá ao cÔntratado
a importância calculada pela ú1tima varlaÇão conhecida, liquidando a diferenÇâ correspondente
tao iogo seja divulgado o lndice definitivo, Fica o Cont.atado obrigado a apresentar memória de

cáIcuIà referentê ao reajustamento dê preÇos do vâlor remanêscentê, semprê que este ocorrêr.
Nas aferiÇÕes finais, o iôdice utilizado para Ieaiuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
caso o indice estabêLecido para rêaiustamento vênha a ser extintc ou dê qualquer forma não possa

mais sê]. utilizâdo, será adotado, êm substituição, o quê vier a ser dêtêrminado pêla IêgislaÇão
então em vigor.
Na ausência dê previsão legal qua
oficial, para reajustalnento do prêÇ

nto ao indicê substituto, as partês elegerão novo indice
o do valor rêmanêscênte, por mêio de termo aditivÔ.

O rêajuste poderá ser realizado por apostifamento.

R$ 74.4OO.OO (SÊTENTA E OUAÍRO MIL

P. ?OTÀL
74.400,00



cLÁUsuIÂ QI,IIf,TÀ - DÀ DOTÀÇÁO:
Àa despêsas corrêrão por conta da segulntê dotação, constante do orÇamento vigente:
Rêcursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2027 02,020 SBC DE ADMINISTRÀÇÀo E
PLÃNfJAMENTO 04.I22.2A03.2AA6 MÀNUTENÇÀO DAS ÀTIVIDÀDES DÀ SEC DE ADM E PLÀNEJMÀNETO OO1 RECURSOS

ORDINARIOS 33.90.36.00.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOA EISICA

CIÁUSULA SEXTÀ - DO PÀGÀMENTO:
ô pagamento será êfêtuâdo mediante processo regufar
adotados pelo Contratante, da segulntê maneira: Para
do período de adirnplemento.

em observância às normas ê procêdimentos
ocorrer no prazo dê trinta dias, contados

cÍ.áusul,À sÉTrMA - Dos pRAzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
os prazos máximos dê inicio de etapas dê êxecuÇão e de conclusâo do obieto ora
admitem prorrôqaÇâo nas condiÇões e hipóteses prêvistâs no Art. 57, S 1', da Lêi
abaixo indicados e serâo considerados da assinatura do Contrato:
a - Tniciô: Imêdiato;
b - Concl-usão: 12 (doze) meses.
A vigêncla do presênte contrato sêrá determinadat a.!é 19/A5/2022, considêrada
assinatura; pôdêndo ser prorrôgâdâ ôos termos do Art. 5f, da Lei 8.666/93.

contratado, quê
8.666l93, êstâo

da data de sua

cúusul.À orÍÀvÀ - DÀs oBRÍGAÇõES Do coNrRÀ3ANlE:
a - Efetuar o pagamênto relativô ê execuÇão do sêrviÇo efetivamentê reâlizado, de acordo com as
respectivas cIáusulas do prêsentê contnato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necêssários para â fiel execuÇâo do sêrviÇo
contratado;
c - Notiflcar o Contratado sobr:e qualquer irregularidadê encontrada quanto à qualidade do
setviÇo, êxercendo a mais ampta ê completa fiscafização, o que não exime o Contratado de suas
.Íêsponsabilidades contracuâis e fega i s;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor ê I'iscal destê contlato, nos termos da
norma vigente, êspêcialmentê para acompanhar e fi,scalizar a sua execuÇão, rêspectivamênte,
pêrmitida a contrataÇâo de terceiros para assistência e subsídio dê informaÇões pertinentes a

e§sas atribuiÇõês.

cIÁUsuI,À NONÀ - DÀS OBRÍGÀÇõES DO COIÍTRÀTÀDO:
a - Executar devidanente o serviÇo descrito na Ctáusula correspondente do pre§entlê contrato.
dêntro dos melhores parâmetros de qualidade estabefecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Ràsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concêrnentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as dêspesas e compromissos assumldos, a qualquel
t1tuIo, perantê sêus fornecedores ou terceiros em razáo da execução do objeto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado ê idôneo, acelto pelo Contratante, quândo da execuÇão do contrato,
quê o replesênte integralmente em todos os seus atos;
d - pêrmitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestal os informês e

escl arecimentos solicirados ;
e - Será aesponsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiro§, decorrentes
de sua crifpa ou dolo na exêcuÇão do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabifidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhdnênto pê1o óigão interessado;
f - Não cedêr, transfêrir ou §ubcontratâr, no todo ou em pârt
o conhecimênto e a dêvida autorizaÇão expressa do Contratant
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em compatibil dadê com as obrigações a§ sumidas,

respecttodas as condiçÕes de .egular:idade e qualificaÇáo exigidas
direta, apresentando ao Contratante os documentos nêcêssár

cLjiUSuI.A DÉCI},À - DÀ ÀI,TEBÀÇÃO E RESCISÃO:

vo processo de contrataÇão
s, ê que solicitado.

atêralmente pelo Cont ratante

na entrega, no inicio ou na exêcuÇâo do objêto ora
valor contratado pela inexecuÇão total ou

licitaÇão e impêdimento de

Estê contratô poderá ser alterado com a dêvida justificativ
ou por acordo entre as partês, nos casos prêvistos no Àrt, 65 e será lescindido, de pleno
dirélto, conforme o disposto nos Arts. '7'7, '18 e 79, todos da Lei 8.666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou

supressôes que sê fizerêm nos serviços, até o respêctivo limite fixado no Art. 65, S 1' da Lei
g.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão podêrá exceder o fimite estabelecido. salvo âs supressôês
!esultantes de acordo celebrado êntre os contratantes.

CLI{USUI.A DÉCIIA SEGI'NDÀ - DÀS PENAIIDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇõês assu.nidas e plêceitos lêgais, sujêitará Ô

contratado, garantida a prévia dêfesa, às seguintes penâlidades previstas nos Arts- 86 e 87 da

Lei A.666/93.t a - advertência; b - multâ de mora de 0,53 (zêro virgufa cinco por cênto) aplicada
sobre o valor do contlato por dia dê atraso
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o

parcial do contlato; d - suspensão temporária de participâr em

contratar com a AdministraÇâo, por prazo de até 02 (dois) anos, e - dêcfaraÇão de ini d eidadê

o objeto deste instrumênto, sêm

cúusulÂ DÉcrMA PRn@rRÀ - Do RECEBTMENTo:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇôes de adimplenento das obriqaÇões pactuadas,
os procedimêntos e prazos para tecêber o sêu obieto pe.Lo contratantê obedecêrão, conforme o

.u"á, à" disposiÇõês dos Arts. '73 a'16, da Lei 8.666193.



pala licitar ou contratar com a Àdminlstração Púb1ica enquanto perduratem os motivos
determinantes da puniÇáo ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - simultaneamêntê, qualquer das pênalidades cablveis fundamentâdas
na Lei I.666/93.
Se o vâl-or da multa ou j-ndenizaçâo devida não for recolhido no prazo de 15 dj-as aPós a comunicaÇão
ao contratado, se!á automaticamente descontado da p!iÍneira parcela do pagamênto a que o

contrâtado vier a fazer jus, âcrêscido dê juros molatórios de 18 (u:n por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

ctáusl,I,À DÉcD,rÀ rEBcEÍRÀ - DÀ coMPENsÀÇÃo FrNÀ!ÍcErRÀ |

Nos câsos de eventuais atlasos dê pagamento nos telmos deste instnrmento, e desde que o Contratado
não tênha concorrido dê alguma forma para o atraso, será admltlda a compensação financeiia,
dêvida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamênto
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento seráo calculados com

utilizaÇãodasequintefórftuta:EM=NxvPrI,onde:EM=encargosmoratórios;N=nÚmerodê
dias entre a data previ§tâ para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP : valo! da palcefa a

ser paga; e I : lndice de compensaçâo financeira, assim apurado: T = (Tx -. 100) + 365, sendo Tx
: pe,rcentual do IpCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta/ um novo índicê
ãdotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a compênsação finâncêira vênhâ a ser extinto ou dê qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, êm substituiÇãof o que vier a sêr determinado pela legislação então em vigo!.

cIÁUSUlÀ DÉCD,TÀ QUÀRTÀ - DO FORO:
para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro dâ Cômarca dê

Itabaiana.

E, por estarem de Pleno acordo,
assinado pelas Partes ê Por duas

TESTEMUNIlAS

foi lavrado o
testemunhas.

presente contrato duas) vias, o qual vai

earo B, de Maio de 2022.
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