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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNTCIPAL DE SANrO ANTONIO DOS LOffi-?-- -

CN.P.J. (MFr 07.371.715/ 0001 - 70 ç -- l-lajjll-i-( N.P.J.lMtl Ul.J/1./Ji/U(,Ul - /U l-
Rm ()svalJo Rocha no 27 ccntro fone: IQQ) 16oO tSSt'ttrG§o r'

C[ll,.65.710-000 - Santo Antônio dos Lop€s Maranhãgyn.lf

TEITMO DE CONTRÀTO N' OO52O!9.TP

coNTRATo DE pRESÍAÇÀo DE sERvlÇos QUE
ENI RÉ SI CELEBMM A CAMARA MUNICIPAL DÊ

SANTO ANTÔNIO DOS LOPES E À EMPRESA
R(X ; ER t( ) Á Lt F,S Á Dl ( XiA D)s .4ss(]c'/,{Dos. NA
}.ORMA ABAIXO,

A Cámara M0nicipal de Saíto Antônio dos Lope§. Estado do Mamnhão devidamente inscrita no Câdastro

Nacionâl dâ Pêssoa Jurídica (C.N.P.J) inscÍilâ sob n" 07.171.?35./0001-70 . com sêde à rua Osvaldo Rocha n" 27

centro. em Sânto Antônio dos t pes. Maranhào nesle ato represênlada Pelo s€u Prcsidenle da Câmara

Municipal, o $nhor o Sr. Elilon AÍnaro da Silva, ponadoÍ da Cédula de ld€ntidade n' 166889020015 SSP-

lvlA e do CPF n" 5%.350.96:-91. residenl€ c domiciliado nesta cidade doravante. nesle alo denominadâ

CONTRATANTE. € a empresa ROCERIO ALVES ADv(XiÀDOS ASSOCIADOS. siluada na Rus ConÉlvês

Dias n'46. Cenlm. Bacabal MA. inscrita no CN PJ §ob o n" 08 4i 5.9161000 1_5 7. ne.te alo repr§senhda pêlo

Sr. Rogerio Alles da Silla. poísdor da Cédula de ldenlidade n'056107 !9201J-5 do CPF no a28 232 693_04 a

seguirãerominada CoNIRATADA, acoÍdam e iuslam tiÍmar o pres€nte conlrato. nos lermos dâ L€i n'da Lei

Í' 8-666193. e suas âlleraçÔes poíeriores. lei compl€menlâr l2l20oó e suas ahcrâçõcs. assim como p€las

cláüsulas a seguir expressasr

Cláusula Prineira - DO OEJETO:

o pres€nte contmto tem pôr objelo à conlmlâção dê eÍnpresa paÍa pre$âçâo de serviços em a§sessoria j uridica

pam arender a! neccssidades da Câmâíâ Municipal de Santo Anlôíio dos Lopes _ M^.

Cláas s Seguntu - DO lltl\DÁME,\fO LEGÁL:

l.l . Esle conhro lem como amparo legal â lichaçâo na modalidâde IoMÂDA DÊl pREÇoS N' 005/2019'

CPL e regê-se pelas dispoiiçÔe. 
"*pressas 

nu Lei n'8.666/93 e suâs alterações e p€los preceiios de

diÍeilo público. A pÍoposta d€ preços ap.esênlada passâ a integrar esle conlralo.

Clóasulo Tetc.ho - DO yALOR CONTMTUAL:

3.l. Pela execuçâo dos sêÍviços Preslados. a Contratânte pagará à Contratada o valor Slobal d€ RS % 000'00

(novenla e seis milreais).

tl RStt.000.00 RS e6.000.00

:nla e s€is milreais __
lioito mil rtâis

CIóUSUIO QUA4A - DÁ CLÁSSIFICAÇÃO OR<"4NÍ:,\TÁRIÁ E FDiA,\CEIRA Do.S RECURSOS

"1.1. As despcsâs decon'enles dâ presente liciraçao corrcrào. conlome classiiicada abâixo:

OI - CAMARA MI.]NICIPAL
3-3.90.39 .00, OUTROS SFIRVIÇOS DE 1 ERClllR()S PÉSSOÂ JURIDICA

l

conlralaçào de.nrpresa pârà pÍcnâr
ser!iços d. issc\roria jxridic.r p{ràaren,l.r
as cccs\idirdss da Câtrarà MuniciPul d.
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Ctliusuto Quinto - DÁ ,IGÉl\:ctA:

5.1. O presenle coÍtralo iniciar-se-á na dala de sua âssinatura e leÉ vigência alé 3l

Clttusula seúa - Do PÁGAMENTO:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICII}AL DE SANTo ANTONIO DOS LOPES

CN.P.J. (MF) 0737r.735/0001 -70 lrdúT
Rua osvat,to Rocha n" t7 ccnrro I one, 16fÍã-. 1898-ttfuis 

!-
( tP. 65.730-000 Sanro Anrónio dos l.,Jpes MaíanhàJt6! {'-C

là,qr

de dezembro de 2019.

1óus a Sétimd tt.t tLTER.t<.jO <O.\TR tt.t,.u,:

6.,. O pagamenlo seú efeluado relêrcnl,: ao lômecimento do objcto licitado. após a comprovação de que a

empresa conrrarada esrá em dia com as obrigaçô€s p€râíle o Si§lemâ de S€guridade Social. mediante a

aprcsenração das Ceíidões Negalivas d€ Débitos com o INSS e o rCTS. no prazo nâo §up€rior a i0
(lrinia) dias. contados da enreSa da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. EMITIDA CoNFORME

PRO-IOCOLO N'O85i2OIO APROVADO PELO CONFAZ.CONSÊLHO NACIONAL DE POLITICA

FAZENDARIA. OBRIGATORIÀMENTE ACOMPANHADA DO DANFE(DOCUMENTO
/\UXILIÀR DE NOTA FISCAL ELE I RONICA). devidamcnre aleslada p.lo selor competenlê Seni

verificada também suâ regularidade com os Tr;bulos Êedcrais. medianiê apresenhçào dâ Cenidão

Conjunla Negaliv4 ou CeÍidão Conjunta Poriliva com etêitos de Negaliva. de Tribútos e ContribuiçÕes

Federais e Divida Aliva dâ União.

6.1 É vedada expressamente a Íealizaçào de cobmnça de lôÍma diver§a da estipulada neste Edi6l. em

esp€cial a coúrança bancaria. medisntc bolêlo ou mesmo o protesto de litulo. sob pena dê âplicaçâo das

sançôes previíÀs neste inslrumento e indenizâçâo p€los dano§ decorrenlE.

N€nhum pagamento s€ú efetüado âo contmtado côo o mesmo sÊ encontre em situaçáo inegular

perante aos iributos Federais e o Fundo de Oa.ântia Sobre'tempo de serviço. e ministério do tmbalho'
ó.:1.

1_1. O conlmlo poderá ser alrerado nos lermos do aíiBo 65 dâ l-ei n" 8 66ó19l' mediante ãs devidas

ju$ificalivas. Â referida allerâçào. câso hajÀ seÉ realizâdâ atrávés de lermo de adihmenlo

Clúlsals Oitan- DOS D&EITOS E RESPONS.4BILIDADES DÁS PÁRTES:

8.1 obtislÇôes da Contratante:

8.1.1 Providenciar os pagamentos devidos à Contralada. nos praTos acoídados e de acordo com a§ Notas

Fiscâas/Faturas emitida§ e controle dos s€rviços executados:

8.1.1. Fiscalizâr. aconrPânhaÍ a esecuçào dos scÍ!iço':

8.1.1. Atestâr os ser!isos efetivâmenie e\eculâdos Pâra efeito de pagamento:

8.1-4- Comunicar à conlmladâ todâ e quâisqúer incgularidad€s ocontdàs na ex€cução do contmlo e exigir as

devidas provadênciâs que dêmaídêm da Contmlada:

8.1.5. DispoÍibilizâr loda a documcntaçào enr t€nrpo hábil para que a contratada possâ execuor os s€rviços e

eniEsilos nos p6,3s exigidos por lei ou nomas para aprcsnlaçâo aos órgâos comP€lênles:

8.l.6.DisponibilizárrodâeslÍüturafisica.mâteriaiseequipamentosparàaerecuçãodosserviçoscomosalas
aaeiuaaas com mcsa,te rrabalho e cadeira. complladores, aÍquivo e rodo mareriâtde expedienr. nece§úrio.

u.2 obrigações ld <\ntrutadd:
8.2.1. Eiecurar os serviços côln a melhor lécnica. zclo. ética. assiduidade p€lo preço pÍoposto e estipulado no

conrrâto e entrcgáJos devidamente eslipulados pela Câmâra Municipal'
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8.:-2. Utilizar na €xe.uçâo dos serviços proÍissionais capacitados € qualificados para râl tiú. excelo nas
alividades compartilhadas que podem se. desempenhadas por profissionais de ou(ras áÍeas:

8.2.1. Manter a cont.atante iÍlformâdâ sobre o andaÍnênto dos serviços. informando-a sempre que se registrarem
Gôrências extrâôrdiíárià§

8.2.á. GuardaÍ sigilo sobre inlbrmâçõcs e docuúentos Íàmecidos pela Contratanle. €m deconência dos serviços
objelo do presente cont-dto. adotando medidas intemas de segurançâ.

8-2.5- Reparar. corrigir ou substituir, às suas e)ipensas. no tolal ou em paíe. os scrviços em que se verificarem
vícios. defeitos ou incoíeçôes:

8.2.6. Obcdecer todâs as leis, códigos e regulam€ntos federais. eíaduais e municipais, relâcioíados com os
§erviços em execuçào e lodas as nornras pertinenles apl;cáveis;

8.2.7. Responsabilizar-se pelos dânos câusados a Contmtante oü a terceiros d€co.rente de sua culpa ou dolo. na
execuçâo do conlrâto- nào excluindo ou redu2indo cstâ responsâbilidade à fiscalizaçâo ou acompa.hamenlo
efetuado pela contmtante:

8.2.8. Responsâbilizar-se pelos pagam€nros e recolhimentos de encârgos sociais. trabalhi$as. previd€nciáÍios.
fiscais e comerciâ;s resuhantes dâ execuçâo do Contrato.

8.2.9. Mâíter duíanlê lodâ a execuçâo do.ontrato- em compatibilidade com as obrigações assurnidas. todâs âs

coídiçôes de habilitaçâo e quâlificaçâo exigidas na licilação.

Chiusala No a - DA TROCÁ EVENTUÁL DE DOCÜMENTOS:

9.1. A Irocâ elentuâl de docLrmentos enre â ContÍâmnie c â Contrâtadâ. sení reâlizâdâ ârmvés de prolocolo.
N€nhuma outm ,brma seú €onsiderada como provâ d€ enúeeê de documentos.

CIdusa\a Décina - DA RESCISÀO DO CONTRÁTO:

10.1, A inexecuçâo iotal ou parcial deste coítÍato ensejârá a sua rescisão com as consequências contratuais e as

l0-2. A rescisâo do pÍesenlc conrralo podefti ser dererminada por alo unilaterâl e resrilo dâ Contrâtante-

10.3. O conrrato poderá íeÍ rescindido am'gavelmenle. por àcoÍdo enre as parles. desde que haja conleniéncia
para a Contratante. devidamentê motivâdo c iustificâdo:

10.:1. l_icâ ainda assegurado â Contratanle o dir€ito de rescisào deste contrâlo. independentemeÍte de âviso
errrajudicial ou de interpelaçâo judicial. nos seguinres casos:

10..1.1. Atraso iDjustiUcado poÍ mais de li (quinze) dias con§€cutivos do inic;o da execuçãodos rtruiço':

10.,1.2. lnterupção dos setuiços sem iusra causa e previa comunicação a contrâraíte por maas de 05 (cinco) diasi

10.4.:. Desârendimenlo dõ deteminaçôes regulares de .epÍes€nrantes que forem designados pela Coniraiante.
paá âcompâóhar. na quâ,idade de fis.al. a execução dc *rviços:

10.-l-rl. Descumprimento de qualqueí dei€rminação da Conlratanle, Íêita €m base contratual:

ESTADO DO MARANHÀO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTo ANToNIo DoS Lo

CN.PJ. (MF) 07.371.735/ 000t - 70
Rua Osvaldo Rocha n" 27 centro F'one: (99) 3666 -

CEP. 65.730-000 - Sanro Anrônio dos Lopes - Vu.unhaó1'? l'
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f,STADO DO MARANHÂO

Rua Osvaldo Rocha nn 27 centro Fonc: (99) 3666 - 1898-18
CEP. 65.730-000 - Santo Antônio dos Lopes Maranhâo laq;[-:--Zl

10.4.5, TransfeÉncia dos seÍviÇos. objelo do presente contrato a leiceiros. no todo ou em parte. sem a previa e
exprcssa âulorização da Conlratanie:

10.4.6. Cometimento reirerado de falhas câuedas nâ execuçào dos s€rviços:

to..l.?. Ertrâr em côn.ordala. falência ou dissoluçào, ou .ecâir ío preessô de insolvêÍcia sobre quâtquêr de s€us
dirigentes-

10-4.8. l,ârâ arender o inlcresse e conveniência adminisrrarivÀ m€dianre comunicaçào a contraladÀ com
anrecedência minima dê l0 (irinia) dias. desde que sria eferuado o pagamenro dos serviços efetivamente
prestados. e devidamenre aprovados aré a dala ds Íescisão contrarual.

10.5. Declamdo a Íescisào contrarual em decorênciâ de qualquer um dos Íirndamênros do item anteior â
coÍtratôdâ receberá exclusivamenie o paaametrro dos seryiços execurados e reebidc. deduzido o valor
corÍÊsponderte as muhas porventura existentcs.

10.6. Nào cabeú a contmtada ifldenizaçâo de qualqueÍ espêcie sejâ a que titulo for. se o coni-aio vier a ser
rescindido em decoíÍênciâ de descumprimento das normas n€le esrab€l€cidas.

10.7. A rescisão do conlralo leni lugar de pleno dircito. ã crirério da Contralânre. indêpendenlemenrê de
inlerposiçâo judiciâl ou exlrajudicial. em confonnidade com o an. 55- inciso IX. ila tri no 8.66ó191 e
suas alteaqões nos casos previstos nos aíi8os 77 e 78 da referida lei.

Chtusah Décima P melra - DAS SANÇÓES E zENAL|DÁDES:

Il.t.

lll

A recusa anjusrificâdâ da adiudicalária em âssinar o contràto. aceitâr ou relir.r o insrumenlo
equjvalenre. dentm do pmTo cstabelecido pêla comissâo Permanente d€ Licilaçào. caúcteflza o
descumprimenro roral das obrigaçôe! 6sumidas. su.ienando-a as pcnalidâdes legâlmente estab€lecidas,
o que náo se aplica aos licirantes remanescentc!.

O alraso injustificado na execução do contralo sujeitaná ao conlrakdo à multâ de morÀ, na forma
eslabelecida â seguir:

Il.l.l. 0.3dl. (tÍês decimos por cento). por dia que excedâ o prazo pam execuçâo dos seftiços.
objeto desta licitaçâo. âré o 30'(rrigésimo) dia consêcurivo.

I L2 -2- 2olo (dois por cenlo). após ulrmpassado o pmzo do iiêm I I .2. L

11,3, As mukâs â que se refere este il€m incidem sobre o lalor do c$trato e sêrào descontadas dos
pagamenlos evenrualmenre devidos pela Câmara líunicipal de Santo Antônio dos Lopes ou. quando for
o caso. cobradas judicialmcnle.

11.4. Pela inexecução loral ou parciâl do cortralo, a Câmâm Municipâl d€ Sânro Anrónio dos Lop€s poderá
aplicaÍ âs se8uinles sânçôes:

I l-4.1. Advênênciâ:
ll-4.2. Multa por atmso a cada l0 (rinh) diss após o prazo prevasro ilem I 1.2.2. no percenrüÀi de

l0o/o (dei/ por cenlo). câlculâdá sobre o valor do contrato. caso não sejâm cumpridas
ÍlelnlenG as coÍdições pâciuadasa

11.4.3. suspensào temt»rária de pânicipâçàô em licirâçào e impdimento de conrErâ! com
AdministEção por pcriodo nào supcrior a I (dois) anos: e

I1.4.4. Declaraçâo de inidoneidade pâra licitar ou contrdar com a Cámârâ Muíicipal.
I I .4.5. A âplicaçâo dâ sançâo prev ista no item I I .4. I . não prej udica a incidência cumularila da§

penalidad€s dos itens I 1.4.2 e I l.-r.3. principalmenie. sem prejulzo de outras hipóteses. em

4l
\
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ESTÂDO DO MARANHÀO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTo ANToNIo DoS LoP
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câso de reincidência de atràso na enrrêga do objelo ticitado ou caso haja
inadimplemento de evenuais colas mensais. e\pressâmêole previslas. facu
previa do inreressado. no prazo de I0 (dez) dias úeis.

I LJ. As sançôes previstas nos irens ll.4.l. ll..l.l e I t.4.,{. poderão ser aplicadas conjunramenre com itêm
14.4.2. facultada a defesa pÍEvia do inleressado. no prâzo de t0 (dez) dias úreis.

I I .6. Ocorreodo à inexe.uçâo dc q ue tràra o item I I .4. reserva-se ao órgão contralante o d ireito de oplar pela
olerta que se aprcs€niar como aquela mais vanlãjosa. peta ordem de classiÍicação. comunicando-se. em
seguida. a Comissão Pcrmanenle de Licitação. pâm as pÍovidências cabíveis.

11.7. À segúnda âdjudicarória. ocorrendo a hipótcsc do ilem anlerior. ficani sujeju às mesmas condições
esiabelecidas n€sre EdirâI.

I 1.8. A aplicaçâo das penalidades previsras nest! clàusula é de corrperência €xclusiva da Cámam Municipal
de Sãnlo Antônio dos l-opes.

Clúusuls Décin o Segundo - DOS CASOS OMISSOS:

I 2. L Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n' 8.6ó6l9i com suâs alr€raçõ€s. e dos princtpios gerais
de direito.

Clttusula Décima Teftêiru - PatAUCÁ<'ÃO

I l. l Seni publicado o resümo dÊsre contrato. nos ternros da Lei n' 8.6ó619.1 .

(lolsuld Deci,t o Quü1a - LOCÁL Í: PRÁZO PARA ENTREGÁ DoS sER,'tçoS
1.1.1. Os seN;ços serào execLrtados preíerencialmeÍte nas dependências da Câmarâ Municipsl de Santo Antônio
dos l-opes- locâlizâda na Rua (Xvaldo Rocha- n" 27. Centroi

14,2, Os serviços serão Íecebidos e atestâdos sua execução por servidor designado, especiâlmenle pâlâ
acompanhamento e fiscalizaçâo. pela Câma.a Münicipal de Câmara Municipal de Sanlo Antônio dos Lopes.

Clausula Decin a Qainta - RECERIME;\To DOS SERrIÇOS
l5.l- Os serviços serào Íec€bidos. depois de conlêridos todas ôs especiticaçôes minimas exigidas neste termo de

referência/projeto básico'contmlo.

Cto?,suld Decima seÍta - DoÁcovPANHAMENTo E frsc{LlzAÇÃo DoS SERrIÇO.S
ló.1. A prestação dos seÍviços será acompanhadâ e Íiscalizada por servidor da Cámara lúunicipal, o qual deveÍá
deíar os documenlos da despesa. quândo comprovâda a Íiel€ correta entrega pârâ llns de pa8amenlo,

16.2. A presença da Uscalizaçao da Câmâra Municipal de Sônlo Antônio dos Lopes Dão elide nem diminui a

responsabilidade da €mpr€sa coúratada.

ló.3. Cabeú ao servidor designado rejenar totalme'Íe ou enr parte. qualquer serviço que nâo esejâ de âcordo
com as exieências. b.nr como. dcteíminar o pràzo para sua ad€quaçâo ou Íefazimemo denlro das normâs ou dâ
lcEslação.

Ct t tuli Déclmo Setlmo - Dt, íORO:
I 7. I . Ficâ eleno o turo d! Comarca de Santo Anrônio dos L-opes. Estado do M aranhào. para dirimir quai§quer

dúvidas oriundas da interpreração d€ste contraro com exclusâo de qualquer outro. poí mais privilegiado

,ç
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTo ANToNIo DoS Lo

Rua Osvaldo Rocha n" 27 cenrro Foneleef;OOO - ttqt-t t t
CEP. 65.730-000 - Santo Anrônio dos l-opes Marânhão

17.1..8. por cstarem jusros e conlÍarâdos. as pâíes assinânr o prssente Contraio. qüe foi impresso em 0j (três)

Sanro Ânrônio dos Lopes (MA). ot de Março de 2019.

RocÍ Rt.r It.vt_s 4D!,wiÀDos Asso{ I

cNPl 08..1i5.936 000t-57
Rogerio Âlvês da Silea
Cpt:,118.21:.693,04

Comraladâ


