
TERjlliO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITUR~ I'illNICIPll.L DE
RH\.cHl"o ]i.; NqE~!~!;~DE:; ..flESENVOLVIlY1ENTO SOCIlU .•-NDS f PlI"RlI.PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFOR;'18D:::SCRDlINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachâo -
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Rlachào - PB, CNPJ nO 01.612.770/0001-58, neste ato
representada pelo Prefeito Fábio Moura de r1cura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachâo - FB, CPF
nO 486.330.974-00, Carteira de Identidade nO 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATANrrE f e do outro lado NÚCLEO DE I?E.sE.~,~!Q}~5lI:MENTO SOCIAL--N'DS - RU'p,,-JOSÉ FAF<P.;.CHE{ 1420 -
L..:"3;i.GOF... SECA NATAL __ )].N'i_ CNPJ l~o 04.\S.5~~oL~=~2/(:OOl-82J NESTE A'TO REPRESENTADO POR GUSTI~VO
.:4.LBERTO_FP,";P:J\YçJ.\DA SII.;;,!.t:i, ~BPJ1.SILEIROI ]l.•r;~/iIl';fI3TH3~.DOR, CASA.DO, RESID1~~NTE E DOMICILIADO RUA DO
ESPINHEIRO, 2036, PI'rIlV.D3D, NATp.L!RN", CPF N° 369.048.80'1-49, C?.RTE.LR.~ DE IDENTIDFL.1)j3; N° 604.297
SSP!RN, DOR".VANTE SIMPLESI'([ENTE CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CL.ÁUSUI..Ji... PRIlxIEIRl\. - DOS FD1IDpJy1ENTOS DO CON"T~.TO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão presencial nO 00038/2015, processada nos
termos da Lei Federal nO 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nO. 006/2007, de 07
de Agosto de 2007, e subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 2006.

CU.i.USULP",- SEGU1>11JA - DO OB0"E~'O DO CON'rRATO:
O presente contrato tem por obj eto: Corrt.za t.aç ão de empresa especializada em Ser'viços de
Consul to:ri,ae l~ssessoria a gestão do F'undo lYlunicipal de ltssis·tência Social t no que diz
raspe.i t.o ao pla.nejamento de ações I elaboração d.e orçamento em execução orçamentária, pres'ta.ção
d,c. ccrrca s anuais! reprogramação de saldos e acompanhamerrt.o de Prog:r::'amas e Serviços de
Convivência e :é'ort:aleciraento de Vínculos - SC'FV ~

A prestação
.í.ne trumonco li

Contratante,
independent:e

dos serviços deverá obedecer rigorosamente às condições
propc s t.a apresentada, Pregão Pr e s e n c La L nO 00038/2015

documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente
e

expressas neste
instruções do

contrato,
de t.r an sc r í cão ..

CLl;'USiJ'~~C;;";rERCEI:ftP.!. - DO \?i~",LOH. E PREÇOS:
O va Lo r total eles"tecontrato, a base do preço proposto, é de R$ 24.000,00 (VINTE E QDNI'l<'O MIL

CJ~FJ]S:T~.J~ QLG:~~lr)\-- DO F.EAI.:rUSTAlvlENTO:
Os creCGS contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5 e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as pêrJces pactuaram inicialmen-te 1 nos t.er'mos do Art. 65 l Inciso 11, Alínea d , da Lei
3. 3, mediante comprovaçâo documental e requerimento expresso do Contratado.

As despEsas correrão
ORÇ3!;,lv:fEi\lTO Dr~ 2016:

por con-ta
:RECURSOS

da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
PRÓPRIOS DO }if"u'NICÍPIO!RECURSOS FEDEP,AIS ", OU'rROS: 0208

SOCHili: 08.21U1.20JJL2075 - ELEl"il'lTO DE DESPESl'.: 33903900 - OCJ'I'ROS SERVIÇOS

pagamento será efetuado na TesoGraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira. ~ :el""G;it<1ENTO l\tl:ENSAL.

o prazo máximo para a execução
admite prorrogação nos cases
considerado a partir da emissão

Ir1ício: Iraediat:o

do objeto ora contratado, conforme suas caracteristicas,
previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e
d? Ordem de Serviço:

e que
será

CO~."lclusão: 1 ano
o prdzo
sua a s si.r a t.u.r a .

a Efetuar c pag-amen-tc r21.:::;~t,i"IO a pre stac ao dos se,rviços efetivamente realizados: de acordo
com 2S respectivas clá12sulas do presente contra~o;
b - Proporcionar ao Contratado todos os melOS necessários para a fiel prestação dos serviços
cont.r at ados :



c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais.

DO
a Executar ci2s~ritos ~a Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores paràmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
·~elacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por ~odos os ônus e obrigaç6es concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c Manter preposto capacitado e idôn,,,o! aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em ~odos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalizaçào ao Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorren-tes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, n ão excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaç6es assumidas,
todas as condiç6es de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

E RESCISÃ,Q DO COJSfTH1;,TO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no l',rt. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Cor.trat.ado fica obrigado a aceitar nas mesraas condições contratuais I os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários; até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para seus acréscimos.

crJ~aSUJ~~~ DÉCI1'-'l1t P:FU~i'·f~IR:~- DA.S PE1\fALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
COIltratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts.
L2l 8666/93; a acivertênciai b multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco

sujeitará o
86 e 87 da
por cento)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
::;}:)j eto ora cont.ratado i c mul-ta de 10% (dez por cento) sobre c valor con t r-at ado pela

total ou parcial do corrt.rat.oi d simul t.anc ame nt;e 1 qua Lque z das penalidaàes
caDiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei lO.520/02~

DO FORO:
Para di~imir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

?starem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual V21
ass~naao pelas partes e por duas testemunhas.

Janeiro de 2016~

CPF:

PELO CON~ATADO ,0_ /1
LU;r}WO iCKJJf[~7f»;

l.\íUeLl~ODE DESENVOLVIYiEN'TO SOCD~i'"Z;-NDS
GrJST1l.vO .ALBERTO FRAl~Çlt Dp-,- SILVJ:!Á
CPF: {369.048.804-49

.-------------------------------------------


