ESTADO DO M A R A N H Ã O
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

Avenida Castelo Branco s/n - Centro - CEP: 65.263.000
CNPJ-01.624.005/0001-58
Porto Rico do Maranhão - Maranhão
CONTRATO N° 05/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO RICO DO MARANHÃO E A EMPRESA
ACESSO CONTÁBIL LTDA - ME.
Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO
RICO DO M A R A N H Ã O , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.°
01.624.005/0001-58, situada na Avenida Castelo Branco s/n - Centro, nesta cidade de PORTO RICO DO
MARANHÃO- MA, neste ato representada por Magnaldo dos Santos , presidente do Poder Legislativo municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente Contratante. E, de outro lado a empresa Acesso Contábil LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n* 08.951.427/0001-87, com sede à Avenida Colares Moreira, n° 100-Edifício Los Angeles - sala
409 - Renascença - São Luis - Maranhão, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, por Denise
de Jesus Andrade, sócia, brasileira, portadora de RG n° 1520071 - SSP-MA, CPF n° 467.436.183-49, residente e
domiciliada à Rua do Vinho - qda 98 - lote 07 - Pq Aracagi - São Luis - Maranhão, doravante denominada
simplesmente Contratada, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato, que se regará pela Lei n.° 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que
se anunciam a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO fart. 55. inciso 1. da Lei n° 8.666/93).
O presente Contrato tem por objetivo a contratação de Assessoria em licitações e contratos durante o exercício 2016, dando assistência inclusive com treinamento aos servidores, sempre em observância às normas vigentes e manter a contratante informada sobre o andamento dos trabalhos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55. inciso II. da Lei n° 8.666/93).
O regime de execução do presente Contrato será de forma indíreta por preço global.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A Contratada fica obrigado a executar os serviços através de visitas à sede da Câmara
Municipal ou em outro local previamente definido pelo Legislativo Municipal conforme as necessidades e/ou
solicitações da Contratante e ainda consultas via fone/faz e internet on line, bem como a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o aumento ou redução dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado o contrato.
§ l" - A Contratada responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais e/ou materiais
ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços, com observância à recomendações aceitas pela
boa técnica, normas e legislação pertinentes ao objeto deste contrato;
§ 2° - A contratada obriga-se a fornecer todo o material e mSo-de-obra necessários à
perfeita execução dos seguintes serviços:
A Contratada obriga-se a acompanhar a realização de todos os procedimentos licitatórios, bem como a elaboração de Editais diversos, Análise de Propostas e de Contratos;

A contratada deverá efetuar as Publicação de Editais nos veículos de comunicação municipal fse houver), estadual e federal
(quando for o caso), Elaboração de Contratos diversos, bem como as resenhas de contratos nos veículos de comunicação
escrita municipal (se houver), estadual e federal (quando for o caso).
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Ministrar mini-cursos e palestras para os Integrantes da Comissão Permanente de Licitação, orientando-os, no que couber,
quanto à realização dos certame.
Atender os procedimentos previstos na IN n° 34/2014 e 36/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55. inciso III. da Lei n°.
8.666/93).
Pela prestação dos serviços a contratante pagará à contratada o valor mensal de R$
1.000,00 ( Três mi! reais), totalizando a importância de R$ 12.000,00 ( Doze mil reais).
O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, e acompanhada ainda das Certidão Conjunta Negativas de Tributos Federais.
FGTS e Débitos Trabalhistas, e ainda deverá conter^obrigatoriamente, a identificação do certame licitatório,
Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de
penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.
A Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
serviços prestados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
Na existência de erros, a Câmara Municipal devolverá a fatura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis,
No caso de faturas apresentadas com atraso por culpa exclusiva da CONTRATADA, o prazo de pagamento será acrescido
dos dias de atraso da apresentação, sem que haja direito a qualquer acréscimo de preço, relativo a esse período.
À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto das faturas emitidas, através de rede bancária
ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente no CONTRATANTE.
O CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, importâncias que, a qualquer titulo, lhes sejam devidas pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA (art. 55. inciso IV. da Lei n° 8.666/93).
O presente Contrato terá vigência a partir da sua assinatura e encerrar-se-á em 31 de dezembro de
2016.
CLÁUSULA SEXTA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES f art. 55. inciso V i l e X I I I . da
Lei n°. 8.666/93).
Compete à Contratada a prestação dos serviços obedecendo aos seguintes critérios:
I - a Contratada deverá assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;
II - os danos causados direta ou indiretamente ao Contratante, ou a terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do Contrato, independente de ocorrerem ou não em áreas correspondentes à
natureza de seus trabalhos, serão de responsabilidade da Contratada;
III - manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
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I - fiscalizar a prestação dos serviços;
II - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratada.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS fart. 55. inciso VII. da Lei n° 8.666/93").
Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecuçSo total ou parcial do objeto pactuado,
conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:
I - multa de 10% (dez por cento) sobre o quantum captado nas inscrições, salvo se
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela administração;
II - advertência;
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V - declaração de inídoneídade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo único - A Contratada ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
I - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
II - não mantiver a proposta, injustificadamente;
III - comportar-se de modo inídôneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal;
VI - falhar ou fraudar na execução do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO fart. 55. inciso V I I I . da Lei n° 8.666/93).
Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para
rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei n° 8.666/93.
§ 1° - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer açSo ou interpelação judicial.
§ 2° - No caso de rescisão do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal
decisão à Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.
§ 3° - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ónus recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 da Lei n°. 8.666/93
e alterações.
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO fart. 55. inciso IX,
da Lei n° 8.666/93).
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito
do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da Lei n". 8.606/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS
OMISSOS fart. 55. inciso XII. da Lei n° 8.666/93).
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O presente Contraio fundamenta-se:
I - nos termos do Pregão Presencial n° 10/2016. que, simultaneamente não contrarie
o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;
I I I - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições
do Direito Privado.
Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários,
em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA P R I M E I R A - DA PUBLICAÇÃO (art. 20. Decreto 3.555/00).
O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado o extrato do presente Contrato no prazo de até 20
(vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.
L1ÁUSIJ.LA DÍ.CIMA S i ; c i l í M . ) A - l ) A S A L n - . K A Ç Ò l S (art. 65 da Lei n 1 ' S.(,(.6 K)
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei
8.666/93, devidamente comprovados.
§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o valor inicial
atualizado do contrato.
§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (art. 67 da Lei n°.
8.666/93).
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93, fica designada a Comissão de Concurso, instituída por
meio de Portaria da Câmara Municipal, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.
§ 1° - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade deste
contrato com as normas especificadas; observar se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade
desejada;
§ 2° - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Os recursos orçamentados para fazer face às despesas desta licitação correrão por conta dos recursos
próprios do município e estão contemplados na seguinte Dotação Orçamentaria:
•

Unidade Orçamentaria: 0101 - CÂMARA M U N I C I P A L

•

Projeto/Atividade: 0101.01.031.0001.1004 - Manut.
Administrativos

•

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

E Funcionamento dos Serviços
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As partes elegem o Foro da comarca de Cedral, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações aqui elencadas, sujeitará o
CONTRATADO, às sanções previstas nos arts 77 e 78 e seus incisos, da Lei n° 8.6666/93.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos
legais.
Porto Rico do Maranhão/ MA, 20 de janeiro de 2016.

MíAGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CONTRATANTE

A CE,
ONTABIL TODA.
DENISE DE JESUS ANDRADE
CONTRATADA

