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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÅBELE藍

JOÅo DE SIQUEIRA LEITE, PARA EXECUCÅo DE SERVICO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Zabel合- Rua Jos6 Vaz de Medeiros, S/N - Centro

-.事Zabe16 - PB, CNPJ ng Ol.612。642/0001-04, neSte atO rePreSentada pelo Prefeito Sebasti50 Dalyson de Lima Neves, Brasileira, Solteiro,

residente e domiciliado na Sitio Tanques, - Zona Rural - Zabe]台場PB, CPF ng O80.730.804-86, Carteira de Iden髄dade ng 28372012

SSPIPB, doravante simplesmen提CONTRATANTE, e do outro lado JOÅo DE SIQUEIRA LEITE - RUA JOSE GALDINO DA SIL甑, 91 -

CENTRO - MONTEIRO - PB, CNPJ ng O8.521.379/0001-97, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantgs

assinar o presente contrato, O qual se regerゑpelas c15usulas e condi坤es seguintes:

CLAusuLA PR霊MEIRA - DOS FUNDAMENTO§:

Este contrato decorre da Inex専bilidade de Licita車O ng INOOOO2/2021, PrOCeSSada nos termos da Lei Federal ng 8.666, de 21 de担nho

de 1993; Lei Complementar ng 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legisla手書o pertinente, COnSideradas as aItera96es posteriores das

referidas normas,

CLAusuLÅ SEGUNDÅ置DO OBIETO:

O presente contrato tem por objeto: CONTRATÅ錐o DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAo DE SERVICOS T亘CNICOS

ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA CONSISTENTES NA ELABORACÅo DOS REGISTROS DA CONTABILIDADE GERAL雌

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABEL合-PB.

O servi印devera ser execuねdo rigorosamente de acordo com as condi96es expressas neste instrumento’PrOPOSta aPrese蘭ada,

especifica96es能cnicas correspondentes, PrOCeSSO de Inex噛bilidade de Licita9aO ng INOOOO2/2021 e instru96es do Contratante,

documentos esses que鰹cam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcri串O; e SOb o regime de

emprei屯da por pre90 uni屯rio・

CLAusuLA TERCEIRA - DO VALOR E PR】EfOS:

O valor total deste contrato, a base do pre印proposto, 6 de R$ 96.000,00 〔NOV欝NTA E SEIS MIL REAIS〕.

Representado por: 12 x R$ 8。000,00.

C量AusuLA QUARTA - DO馳LAJUSTAMENTO:

Os pre印s contratados s吾0範xos e irreajus屯veis no prazo de um ano・

Dentro do prazo de vigencia do contrato e median健SOlicita9釜O do Contratado, OS Pre印S POder急o sofrer reajuste ap6s o interregno de

um ano, na meSma PrOPOr碑O da varia9蓋o verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-Se POr base o m台s de apresenta辞o da

assinatura do contrato, eXClusivamente para as obriga亭6es iniciadas e conclufdas ap6s a ocorr怠ncia da anual王dade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, O interregno minimo de um ano serゑcontado a par鴫r dos efeitos financeiros do t腫mo

競合切りSね

No caso de atraso ou n釜o d王vulga950 do indice de reajustamento, O Contratante pagar急ao Contratado a importancia calculada pela

心拍ma varia車O COnhecida工iquidando a diferen9a COrreSPOndente fao logo seja divulgado o indice de航nidvo, Fica o Contratado

Obrigado a apresentar mem6ria de c乱culo referen健ao reajustamento de pre印S do valor remanescente, SemPre que eSte OCO町er.

Nas aferi95es航nais, O indice u帥zado para reajuste sera, Obrigatoriamente, O defini髄vo"

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser ex屯nto ou de qua重quer forma nao possa mais ser utilizado, Sera adotado.

em substi師弟0, O que vier a ser determinado pela legisla9aO en協o em vigor.

Na aus合ncia de previs急o legal quanto ao indice substituto, aS ParteS elege略o novo indice o龍cial, Para reajustamento do pre印do vaIor

remanescente, POr meio de termo ad貼vo.

O reajuste poder盃ser realizado por apos館Iamento.

CL如suLA QUINTA - DA DOTA事Å0:

As despesas correr都o por conta da seguinte dota9aO, COnStante do or亭amentO vigente:

Recursos Pr6prios do Municipio de Zabele:

FONTE: 02.02 Secretaria de Finan9aS - A章Åo: 04 122 0005 2080 - MANUT. DAS ATIVIDADES DÅ SEC. DE ADM. E FINÅN埠S -

ELEMENTO DE D藍SPESA: 3.3.90.39.00

CLAusuLA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento ser孟efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de

trinta dias, COntados do perfodo de adimplemento。

CLAusuLA S藍T書棚Å 。 DOS PRAZOS E DA VIG金NC霊A:

Os prazos m細mos de infc王o de etapas de execucao e de condus吾O do objeto ora contraねdo, que admitem prorroga辞O naS COndi亭6es

e hip6teses previstas no Art. 57, § 1g, da Lei 8.666/93, eS屯o abaixo indicados e serao considerados da assinatwra do Contrato:

a - Infcio: Imediato;

b - Conclus釜0: 12 〔doze〕 meses.

A vigencia do presente contrato serまdeterminada: a髄O鯨na重do exercfcio financeiro de 2021, COnSiderada da daぬde sua assinatura;

POdendo ser prorrogada nos temos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CIAu§ULA OITAVA - DAS OBRIGA印ES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execu9象o do servi9O efetivamente realizado, de acordo com as respec屯VaS Clausu喜as do presente

COnlT尋tO;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necess鉦ios para a航el execu9aO do servi90 COntratado;

c - No髄ficar o Contratado sobre qualquer irreguIaridade encontrada quanto a qualidade do servi印, eXerCendo a mais amp]a e comp]eta

航野aliza写ゑ0, O que nゑO eXime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;



●

d - Designar representantes com atribui9めes de Gestor e Fiscal deste contrato′ nOS termOS da norma vigente′ eSPeCia書mente para

acompanhar e fiscaIizar a sua execu辞o, reSPeC屯vamente, Permitida a contrata9aO de terceiros para assis総ncia e subs軸o de

informa96es pe鵬nentes a essas atribui亭6es.

CL伽suLA NONA - DAS OBRIGA印ES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o serv印descrito na Clausula co調eSpOndente do presente contrato, dentro dos melhores par会metros de

qualidade estabelecidos para o ramo de aぜvidade relacionada ao objeto contratual, COm Observ餌cia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-Se POr todos os @nus e obriga95es concernentes a le読書a9釜o航scal, Civil, tribu屯ria e trabalhista, bem como por

todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer宙馳lo, Perante SeuS fomecedores ou健rce王ros em razfめda execu碕O do

Obj eto contratado;

C - Manter preposto capacitado e id6neo, aCeito pe]o Contra屯n健, quando da execu9aO do contrato, que O rePreSente integralmente em

todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a航scaliza車O do Contratante devendo prestar os informes e esdarecimentos solic弛ados;

e - Serゑrespons急vel pelos danos causados dire屯men健ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doIo na execu車O

do contrato, n都o exduindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza950 Ou O aCOmPanhamento pelo 6rg奮o interessado;

f - N創o ceder, tranSfe血Ou Subcontratar, nO todo ou em parte, 0 0bjeto deste instrumento, Sem O COnhecimento e a devida autoriza車O

expressa do Contratante;

g事Manter, durante a vig全ncia do contrato, em COmPatibil王dade com as ob巾ga95es assumida$ tOdas as condi亭6es de regularidade e

qual脆ca9宕O eXigidas no respectivo processo de contra屯車o direta, aPreSentando ao Contratante os documentos necessdrios, SemPre

que solicitado.

CLAusuLA DEcIMA細DA ALTERA事Åo E RE§CISÅ0こ

Este contrato poderゑser a鵬rado com a devida justi航caせVa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as pa巾es, nOS CasoS

Previstos no Art. 65 e se蕗rescindido, de pleno direito, COnfome o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, tOdos da Lei 8.666/93.

O Con廿aぬdo航ca obrigado a acei屯r, naS meSmaS COndi96es con廿atuais, OS aCr6scimos ou supress6es que se fizerem nos servi印s, ate

O reSPeC髄VO limite鯨Ⅹado no Art 65, § 1g da Lei 8.666/93. Nenhum acr6scimo ou supress釜O POder各exceder o limite estabelecido, Salvo

as supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

C霊AusuLA D重CIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condi95es de adimp賞emento das obriga碕es pactuadas, OS PrOCedimentos e prazos para

receber o seu objeto pelo Contratante obedecer各0, COnforme o caso, aS disposi96es dos A鴫. 73 a 76, da Lei 8。666/93.

C賞AusuLA D岳CIMA SEGUNDA " DAS PENÅL暮DÅDES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obriga96es assumidas e preceitos legais, §ujeitarゑo Contratado, garantida a pr6via defesa, aS

Seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - adver喉ncia; b - muIta de mora de O,5% 〔zero virguIa cinco por

CentO〕 aplicada sobre o valor do contrato por d主a de atraso na entrega, nO in子cio ou na execu車O do objeto ora contratado; C - multa de

lO% 〔dez por cento〕 sobre o valor contratado pela inexecu亭割o total ou parcial do contrato; d - SuSPenS蚤O temPOrdria de par屯cipar em

licita9釜O e impedimento de contratar com a Administra好O, POr PraZO de ate O2 〔dois〕 anos; e - dedara碕O de inidoneidade para lici屯r

Ou COntratar COm a Administra辞O P血blica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni碑O Ou ate que Seja promovida sua

reab班ta串o perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade; f - Simuぬneamente. qualquer das penalidades cabiveis

fundamen屯das na Lei 8.666/93.

C重ÅusuLA D疎重MA TERCEIRA - DA COMPEN§埋O FINANC剛RA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrunento, e desde que o Contratado nao tenha concorrido de aIguma

forma para o atraso, Serゑadmitida a compensa車O航nanceira, devida desde a data書imite fixada para o pagamento ate a data

COrreSPOndente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos morat6面os devidos em raz蓋O do atraso no pagamento ser奮o calculado§

COm utiliza確O da seguin健formula: EM = N x VP x I, Onde: EM = enCargOS mOrat6rios; N = ndmero de dias entre a data prevista para o

PagamentO e a do efe畦vo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensa亨象O financeira, aSSim apuradoこI = frX

÷ 100〕 ÷ 365, Sendo TX = PerCentual do IPCA-IBGE acumulado nos馳せmos doze meses ou, na Sua falta, um nOVO indice ado馳do pe量o

Govemo Federal que o subs債tua. Na hip6tese do referido fndice estabelecido para a compensa9肴o financeira venha a ser ex髄nto ou de

qualquer forma n着o possa mais ser u刷izado, Sera adotado, em Subs憤tul敦y o que vier a ser determinado pela legisla碑O ehtao em

所蜜or.

軸AusuLA D氏IMÅ QUARTA ・ DO FORO:

Para dirimir as quest6es decorren慎s deste contrato, aS ParteS eIegem o Foro da Comarca de "章mOnteiro・

EタPOr eStarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2〔duas〕 vias, O qual vai assinado pelas partes e por duas

testemunhas.

。.Zabel台- PB, 11 de Janeiro de 2021置

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

Prefeito

O80.730.804-86
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