CONTRATO N»: 00054/2016.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIACHÃO E VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n° 01.612.770/0001-58, neste ato
representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF
n°
486.330.974-00, Carteira de
Identidade
n" 935.081
SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA - AVENIDA JUAREZ TAVORA, 721 - TORRE

- JO&O PESSOA - PB, CNPJ n« 12.428.243/0001-04, neste ato representado por Marco Aurélio de
Medeiros Villar, Brasileira, Casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Professor Sá
Benevides, 162, Apto 102 - 13 de Maio - João Pessoa - PB, CPF n» 032.671.554-10, Carteira do

Identidade n» 12.902 OAB/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Inexigível n° IN00005/2016, processada nos
termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de eiiç>resa para execução dos serviços técnicos
especializados
Prestações de

de Consultoria e
Contas Anuais da

Assessoria Jurídica
referida Prefeitura

com vistas ao Acompanhamento das
Municipal, e demais processos em
tramitação, propondo ações de defesa do município, exclusivamente, junto ao Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Inexigivel n° IN00005/2016 e instruções do Contratante, documentos esses
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL
REAIS).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços 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 desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as

partes pactuaram

inicialmente,

nos termos do

Art. 65, Inciso II, Alinea d, da

Lei

8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO: 0202 - SECRETARIA

DE

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: PAGAMENTO MENSAL.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93,
considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

está

abaixo

indicado

e

será

Inicio: Imediato.

Conclusão: 1 (um) ano.
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 1 (um) ano, considerado da data de
sua assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entre as partes, conforme o disposto
características do objeto contratado.

no

Art. 57,

da

Lei

8.666/93,

observadas

as

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos

serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contrat£|;(i^ de suas
responsabilidades contratuais e legais.

