
ESTADO DA PARAÍBA
PSerEITURA MUNICIPAL DE SANTA RpA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N*: 050/2021-CPL

INEXIQIBILZDADK N* 007/2021

Tf-RHO r-r. CONTRATO OOE EtJTBE

NA FOPWA ABAIXO:

Pelo presente insliumHiu.o, (k- up l^do ° sVica Rito,
Interno. sodioOo à Roo Juorer TÃvora. n« >3, Centro, CEP:
Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do ContybuintB ° . j Prefeito
sob o n- 09.159.6Ô6/OOC1-61, nes.e ato representado ,27.071.464-
Munlcipal, o Senhor EMERSON FERNANDES A. PANTA, inscrito no CFF/K^O ^ jmVOCACIA
04. doravante denominado CONTRATANTE e do ontro lado a empresa
- AVENIDA SAO PAULO. 1.?14 - ESTADOS - JOÃO PESSOA - PB. píesení;
doravante sinpleamence CONTRATADO, decidiram as partas contratante-
contrato, o qual se regera pelas cláusula.i <> condições seguintes.

CLÃD8ULA PRIMEIRA - DOS TOMOAMENTOS: /«noi nrr.c-Bsaada nOS
Este contrato decorre da Inexiglbilidede de Licitação n W / ' ^
termos da Lei Federai n= 8.666. de 21 de Junho de 1993; ..ei 3" ppst4rtorL
de Dezembro de 2006; u legislação pert;nenie. consideradas Q39 ^e
das referidas normas; e, ainda, as disposições contidas na Lei iederal n 14.039.
n de agosto de 2020.

CLÁ0SOLA SECUNDA - DO OBJETO: -o^RATACÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAR

ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB E TCD.

• - o«L.L-utadü rigorosamente de acordo com as condições expreraas neste;.eívii,tj - e . " aDrosctitada. especificações lôcnicus cortesponaences, procosno
insyumento. p^p „« IN00007/2021 e instruções do Contratante, documentos
'Lóríf nct r«o": ,«e,rante. do p.o,en„ oontr.no. u,d.,po,.d.„oo d.
transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a ba.ne do preço proposto.
OITO MIL REAIS).

é de R$ 108.000,00 (CENTO B

rai»;
í

QISCRIMliaCÃO "" I roÍDij«"^|OTO»Tn>Ai«|p.mt;tÃ^
k>KTRÃTAÇÍ(b'"dÍ''Í^:TE:>Al)7'DE" ADv6g^ " izi " 9.000,.10
PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSOBIA E COSSÜLTCHIA JURÍDICA A
'AtMINISTRAÇAO DIRETA CO MUNICÍPIO DE SANTA
ÃI^^A/PB COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE,■PROCESSOS ACHINI-STRATIVOS JUNTO AO TCJ/Pü E ^ .
• — — Total >

P^TOTAL j
ÍD9.000,0(»

'í"o"8-000.0^

CLÁUSULA aUJUWA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados s5o fixos e irreajustáveis no prato de um ano. ^
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
noderâo sofrer rea3uste apôs o incerregno do um ano, na mesma proporçâc da varlaçao
verificada no IPCA-IBGE dCumuUdo. tomando-se por base o mõs de apresentação M
assinatura do contrato, axclusivamento para as obrigações iniciadas e corcluldaa apôs
,t ocorrência da anualidade. "
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intepregno mínimo de ua ano sorá contado a
naetir dos efeitos financeiros do ültimo reajuste.
Mfi raso de atraso ou nao divulgação do Índice de reajuscamento, o Çpnt.ratante pagars

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tâo logo seja divulgado o Índice definitivo. ;Fica o Coirtratado



tr

C.culo r.£,r.„te .« „.)u,t..ento d» pr.çod do vdl».

p»» "•s-" pb"'»""-""' ̂

?«ò"Ò""d;c» o,tab.l.«a= par. rpajoa"»»"" <"»»• "'«r^vSr'a"»"'
nao possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o qu
determinado pela legialaçâo «ntAo em vigor. nartoa eleotffao cRP^v
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto. " 'S terAúr^S
indlce olicial. para reajuatamento do preço do valor remanescente, por meto.de
aditivo. 1
O reajuste poderá -ser realizado por aposti lamento. rjj^ ^•

ClAüSOUt QUINTA - DA DOTAÇAOi . vloerttnT-
AS de-.pesas correrác por conta da seculnte dotação, constante do orçamento-yigerfiys. /
.=c-clí:ju^ Tioprios dr. Kutuclpio dc Sufita Rlr.i: \^*'''^
imiDADE ORÇAMENTÁRIA 02.040 - PROCURADORIA JURÍDICA .niíTMTqTSA^lUM-.t»*'
PROJETO ATItÍDADE: 04.122.2201.2008 - COORD. DAS ATIVIDADES ADMlNISTRATr»a_JW
ASSESSORIA JURÍDICA sreana TimÍDICA
ELEMENTO DE DESPESA^ 191 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS PRÓPRIOS

CLÁUSULA SEXTA - 00 PAOMÍENTO: ri»
O p.igamento será efetuado na Tesouraria do 'dontratante. mediante pr . oar»orio de
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de
adimpiemonto.

CLÁUSULA SÊTajA - DOS PRAZOS B DA V10ÍNCIA: ora
Os prazos máximos de inicio de etapas de execução e de cone «
contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previs a
1°, da Lei 9.6^0/92, estão .ibaíxo indicados e serão considerados da
a - Inicio: 3 (irósl dias;

b - Conclusão: 12 (dose) Mães. ri» riat^
A vigência do presente contrato será detorninada: 12 (dose) ■•••■. r.fiA/g3
da aua •aaioatura; podendo ser prorrogada noa termos do Art. 5 , da
CLÁUSULA OITAVA - DAS tfflRlOAÇÕKS IK) CONTRATANTE: arto de
a - Sfer.uar o pagamento relativo a execução do serviço efetlvamento realizado, de
acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato; «vacucão do
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução
c^-^NoUificar^o^Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto
do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado
de suas responsabilidades contratuais e legais; , . »
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste .contrato, nos
termos da norma vigente. especUlment.: p.ir.i acompanhar e fiscalizar a suarespectivamente, permitida a contratação de terceiros para assintõncia e subsidio de
infonnaçõec pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NCWA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente i..

contrato dentro dos melhores parâmetros de qualidade estaoelecidoa para d ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilirar-se por todos os ônus e obrigações concfirnentos à legisldçSo fiscal,
civil tributária « trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos
assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros_-em razão d^a
exerucão do objeto contratado; ^
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução
do confato, que o represente integralmente em todos os seus atoa; .ít ::::
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infonnes e
esciuiocimentos sc licitados;
e - Será responsáve' pelos danos causados d:ratamente ao Contratante oii:;a turneisos,.
deccrentes de sua culpa ou doio na execução do contrato, não excluindo'ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acixnpanhamento polo ôrçâo interessido;
I - Não cudur, transferir ou subcontracar, no todo ou em parte, o ' olij«'tb, deste
ir.stru.menco. sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Conuratanie;
o - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidace com as obrigações,
Laumidas. todas .^s condições do regularidade o qualificação nxígidflf nc respectivo
processo dc contratação direta, apresentando ao Contratante os doüumentos nsceasários,
sempre que solicitado. _

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÁO B RESCISÃO:
10 1. Este contrato poderá ser alterado com a devida ]ustilicatíva,. unflateralmentepeío Contratar.te ou por acordo entre as partes, nos casos previstos'fio Att. 65 e serã

••S'



77. 70 e 79, t'iúoa d* l-eírfscindldo. .tç pi«no diwito. cciícrBie q .-lisposto nos Art».
6  ,93. ^ r^nSíN. noaaiíís condíCios caDtraf-i»í-S'

r> Canrrntddtí íiou obriçaíc a aCéitsr,
aa

íl.-> 5._pJ•*.5,^..a rí»í»uiiaii*.os de
nf Art. AS,
«í5tat eàoci fla.
CTIt. Jtú::- f ...

CZ.toSUlA DiCXKft PfUHBttlA - 00 REC^8ZlaN70^
.1. - ,.',-aerr^ ro^T.ut- .-f-^-rvada;. ss oondiqôcs de
atriivivi-j r.,1-(..jaian. <s privredir-.jnt.---? c- prexos p.ira recebe» o

.U.ÍCC..TÍ--, cc:U:rr..-. " "..,3,^, ai di.-Çfvesiqôes dos Arts.
fJ. --S' . •?>.

CUOBOIA OiCIHA SEGOISA - DAS reMALIOAOES: -na-y
/. ;c.;ur..i rleixiit i'.- -•aitprir •,<•. c-lnriqaçOes assumidas e ^ ;

...;e .a-A . '.'c.-.t r..Mdu. oaiar.t.d.i . prev.. As
r.c' e f7 - - a.iverrAr.ria; b - rru3ra de mota de ^
viitii is ruiu-) pijr ceiifJl .ipiicaü.i sonr* •' de copi..a^j ra,."a"do 'O'» pot
etiMf i«, no inicie eu na c-xecucâc dó^st^ieto ora eentraUdo, ' " co-trotp; d -
ce;-itri aatre t valof eontcatadíJ !,fc-ra:;lne>aieuça!;> tcta.i P * concratar':éBii,.è
SU-iptinsAíi rempi;»târiA d<.- partlCtpAí-W..liÇS':«»cS'' ® íreped.in tnidor.o• dafle'PftV»
Atoistraqac; por Rra.7o de ew^nr-í}S> = ' ítS

ou 'ontrotar Vom â.:;Açfttmi«Çf?.ÇA<; I'Pbl:cs . J.a
«1e'-er'Kínon:ei da punId«o pr^iuvitid aua roa Eer3aiyi4tíòi
auioi -oftfie q,:., aplicw; a : r s:x.ulr4neame:.te. qualquer das
carUuit- fur,r;anorita>i«« na • "'

CIJU36U1A DBCIHA TERCBIWl - CA-COMPeiSAÇÃO FIWAHCSIBA: rimentc e aesde
i?.l Mei cau.: d= eventuais .r.ro.-«.a Je paç.me:,-..-, nos re.^os V";' 3
q. : -.1 a:.,-. ..e t.nha cone.rr;..1e de -
c,'rf.r .Sfiiãv íii.ar.veiti. -Jevida deso-.- n dA.a ;.s.i-a fixsd ' devidos -t» tasâo
Coire.-.pc.rdenre a-: efetív paqaner.t': do pirccla. 0» er.carqcs 'Ormula: EIí " K •
do »t r»«<. no r,..e.infPto nejAs r.> Inii sdox 0Q«n uvil»2ac*o d« ' „ - Ha,-» rrevsta p^rd
VP . :. onoe: f« . encarqos mot.tor .os; .: . r.iirere de P,"; "ftrí«

«nt íc er v.-;-.: .

CLADSUXA DÉCIMA QOAftTA - DA FIBCACIBAÇfcO 2 GESTÃO DO COlíTRATO fi-eaLl tzacler««
U 1 \ e.ve-j K r- r-.ir:. cujet..-. d-v >.-.:.np.7rMr.--r.t.3. controle, CiacaltEfCSb-«,
'. . .. .,...,,• .,1.. fn Ti.' r-i''.ir.''"•, et-..;. cn.in a p.ir.i üv'itot do presente

.....rr .....71.39.-60,

fix.id na fro;uiád-'iâ wun.clpi' > r.,r.l,-. i'!!.-! PH.
14

CPf

J,) risi. ADAIR BORGES COUTímuv í«B.iw. . .. ... . ,o. - ' :•

CunU4!r; C***0
•t nUií^.fPN-r, r.-s'i^cãçip Serai dc, Municípiotot

... ,

::::::.1

ylhTíi
::::

ílltudc para eerencUr o p.r&Mg, -
.  w? .tvs-^^•«nnor:nonlO iK^s cl'V)SiUe"*s ccriLCatuaiS» SJI€i«$5"Ve.

PB, 4 jiDJca 4ií»'-•*-« V»'.• • t*--»—r,', , r. . í,<.

tetffl». .nerA « ;tí3púi:>sâv^^{«50;titó;yunpriiieni.o
as peiti.-i-intc;- íca (-iicJi.qs.3_CPrillfWÇn*^r«S

■y.iy.CLÃMULA DÉCIMA flUDiTA - TO SpRO: ::, Ai
Paxi cirinir a» quastccs decprre-nucs deste contrato, «a partes eleqem o Foro

T. ?o- estarem «e pleno acorde,, loi lavrado o ptescrto contrate em 02 tduas). vi4á;.-&
qus'. v*l rt ssKddi-.- pelas partos e por duas te.'5reipun.'ia3. •

Santa Rits - ?0, K de Janeiro de 2021.

TESTEM JjnjAa rElíl CCSTHAT

«5 .'■• ,. >V...
^.K.. -i-

,11;
Çfi' vWi^.- j" ••••jQ?. .'Ufí-- • -<ü, «.«»»,.

.. i3*» , - . .......

EMERSON FERKANC^ A. PANTA
uSf—.TTr- :-!ui;r'.::vAr.

vi-U' rr.ijr-r.TAr-o

iíL
ROORZCO MAIA ADVOCACIA -
-Mr.i r." ;'.■O3. i;í:/f)0Clr61

íliat,

»a »• •
»«. .. .


