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INSTITUTO DE PREy,DÉ,vcTÁ oos SERVIDo.RES PÚBLIcos Do MIJNIà
ALEGRE Do ptNDARÉ - tpspA

CoNTRATO Ne (X)1/2021ltPSPA

PROCESSO Ne 002/2021
TERMO DE CONTRATO qUE TNTRE SI CETIBRAM O
tNmruÍo D€ pREVtDÊNcla Dos sERvtDoREs
púBucos Do MuNtcÍpto DE Arro A|-EGRE Do
ptNDARÉ - tpspA E A EMpREsa pAULo Mc stLVA
soctEDADE TND|VIOUA! DE ADVOCÁC|A, CNPJ N"
36.129.281/0001-24, NA FORMA AEA|XO:

o tNsnÍuÍo DE pRrvrDÊNctA Dos SERV|DoRES púBucos Do MuNtcÍpto DE arÍo aTEGRE Do ptNDARÉ

- IPSPÀ Autarquia Municipâ1, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoes Jurídicas sob o 05.594.90S/OOO1-SO,
sediada na Av. João Xxlll, S/N, Bairro Centro, Munacípio de Atto Alegre do pindaÉ/MA, CEp 65.398-000,
doravânte designêda CONTRATANÍE, neste ato representâdo pelo presidente o Sr. DEI.EON SOUSA
CARVAIHO, brasileiro, portador dâ carteira de identidade ns 023392332002-3 e do CpF ne 025.641.9716t,
rêsidente e domiciliâdo na nesta Cjdade, na Rua da Salvação na 396, Centro, e a empresa pAUtO MC SILVA
SOCIEDADE INDIVIOUAI DE ADVOCACIA, inscrita no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica - CNpJ sob o ne
36.129.281/0007-24, estebêlecida na Avenida Daniel de [â louche, ne 20, Bairro - Vitâ Fialho, Edifício
Mocelin Tower, Sala ns 1011, CEP na 65.074.115, e,mail: pàuto.rnc.srlvaadvoca.ia@hotmarl_com. ÍeleÍone:
l,98) 99104-2929, neste ato denominada CONTRATADA, representado por pAUt-O MARCTLO COSTÂ S|LVA,
inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF, sob o ne 018.565.033-30, portador do OAB/MA n" 10.198,
RESOTVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Tomada de preço ne
001/2021- CPI-/IPSPA e do Píocesso Administrativo n.s OO2/2021, com fundamento dà tei ns 8.666, de 21
de iunho de 1993, e na lei n-o 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor, mediente as seguintes
cláusulas e condiçôes:

1. cúusuta PRTME|RA - Do oBtrÍo

l constitui objeto do presente contrâto a contrâtâÉo do serviço de Assessoria e consultoria Jurídica para
atender âs necessidades do lnstituto de previdência dos servidores públicos do Municípiode Alto Alegre do
PindâÍé/MA IPSPA, na parte de Gestão do Fundo de previdência Municipal e a recuperação da
compensação previdenciária (COMPREV) entre o Regimê Geral de previdênciâ Social e o Fundo de
Previdênciâ, e vice-versâ, ê de processos de aposentadorias e pênsões, €oníorme estabelêcido na Lea

Federâl n'9.796/1999, conforme âs especificâções constantes do projeto Básico, que integrou a Tomede de
PÍeço ne 00V2021- CPIíPSPA, proposta da CONTRAÍADA e demêis documentos constantes do píocesso
A, Cfr212027.

1.1. Discriminaçâo do objêtorre t5ÍtMADO EsTrMAoo aTÉ
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2. cúusutA SEGUNoA-

2.1. O prâzo de deste Termo de Contrâto é até 31/L212027 contados da assinatura do contrato,
prorrogável na forma do art. 57, ll, dâ Lei ne 8.666, de 1993.

r. cúusulA TERCETRA - PREço

3.1. ovalor do presênte Termo de contrato é de RS R§ 60.000,00 (Sêssênta Mil Reâi§).

3.2. o cronogramã de desembolso será o valor global diluído mensalmênte elé 31/1212021, que

equivale a RS 15.OOO,OO (Quinzê Mil reais) mensais, nos termos da alinea "b", inciso XIV do art 40, da

Lei Federal ne 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiÍetas decorrentes da

execuÉo contrâtual, inclusive tributos e/ou impostos, encôrgos sociais, trabalhistôs, previdenciários,

fiscâis e comerciais incidentes. tâxâ de âdministração, frete, seSuro e outros necessários ao

cumprihento integral do objeto da contratação.

4. cúusura euaRTA - DorAçÃo oRçAMENTÁRla

4.1. As despesas decorrentes desta contrâtâção estão píogrãmâdas em dotação orçâmentáriâ própria,

prevista no orçamento do lnstituto, parâ o exercício de 2021, na classificâção abaixo:

O2L3OOINSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

04122 0046 2094 OOOO MANUTENçAO E FUNCIONAMENTO DO l.PS.A.A.P

3.3.go.3g.oo ourRos sçRvtços DE TERcElRos - PEssoA JURíDICa

s. cúusuLa eutNTA - PAGAMENTo

5.1, O pagamento será fêito pelo lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município d

f;i'@Alegre do Pindaré/MA, em moedâ corrente nacional, mediânte Transferência Bancáriâ Eletrônica,

na conta da contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do

deÍinitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

Rua, PAlmêada, Ns84, Bairro-Centro, Alto Alegre do Pindâré

cNPr. Ns 05.594.905/0001-50

Contr.tâçãô do retuiço de Assessoria e

Consultoriã luridie parã atende. as

necessidader do lnstituto de Pr€vidéncia

dos Servidores Públicos do Municlpio de
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R$ 15.00o,0o (Quinzê Mil rcak) RS 5o.00o,0o (sês*nt. Mil Rêãis)
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5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sedê deste lnstituto a solicitação de pagamento, assinada

e cârimbada pelo representante legal da empresa êm papel timbrado, contendo o n9 do processo

licitatório, as informações para crédito em conta corrcnte como: nome e número do Banco, nome e

número dâ Agência e número da conta, anexando a Notâ Fiscel devidâmente âtêsta. emitadê sem

rasurâ, em letra bem legivel, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como
também as demais certidões etualiaadas: certiflcado de Regularidade de Situação do Fundo de

Garantia do Íempo de serviço - FGTS, certidão de Débitos Trebalhistas - CNDT, certidão Ne8âtiva dê

Débito junto à Previdênciâ So.ial - CND, Certidão Conjuntâ Nêgâtiva de Débitos Relativos a Írabutos
Federais e à Dívida Ativa da Unaão, expedida por órgãos da secretaria da Receita Federal do Erasil e

da Procuradoriá Gerâl da Fazenda Nâcional, e certidões negetivas de débitos êxpedidas por ór8ãos

das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2, Como condição poío o lnstituto eÍetudr o pogomento, o licitonte vencedord devetó monteÍ os

mesmos condições de hobifitoção;
5.3. O recebimento não êxclui a responsabilidade da Contratadâ pelo perfeito desempenho do materiâl
fornêcido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidâdes detectâdâs quando de utilização do reÍerido
meterial;
5.4. A nota fiscalfetura deverá seÍ emitide pela própria Contrâtâdâ, obrigâtoriâmente com o número de
inscrição no cNPJ, constante da Notâ dê Empenho e do Contrato, não se admitindo notãs fiscâis/fâturâs
emitidas com outro CN PJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dâr-sê-á dirêtamente na conta corrente da Contíaada, junto ao Banco do Brasil,

Agência ns 2953-X; e Conta Corrente n! 63032-.

6. cúusur.A sExra - REAJUSTE E arÍERAçÕEs

6,1. o preço contratâdo é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuâis alterações contratuais rêger-se-ão pela disciplina do ert. 65 da Lei ns 8.666, de 1993.

6.3. A CONÍMTADA é obrigada e aceitâi nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessários, até o limite de 25% {vinte e €inco por €ento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celêbrado êntre as partes contratantes poderâo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. cúusurA sÉnMA - ExrcuçÃo Do oBJEÍo

7.1. A execução se dará durante o período de do contrato.
7.2. As condições de execução e recebimento do objeto são ãquelas previstas

oÍooosta wícedora. documentos integÍântea e apensos a ettê contairto.

no P.oieto Básico e

\e
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8. CrAÚsUrA O|ÍAVA - FTSCALTZAçÃO

8.1. A fiscâlizâção da execução do objeto sêrá efetuada por Representante designado pela

CONTMÍANTE, na formâ estâbelecidê no Decreto Municipal, portaria ou contrato.

9. CúUSULA NoNA - oBRIGAçôES DA CoNTRATANTE E DA CoNTRATADA

9.1. As obrigações dâ CONÍRATANTE e dã CONTRATADA são ãquêlas prêvistas no Projeto Básico.

10. cúusut-A DÉctMA- saNçÔEs aDMTNTSTRAT|VAS

10.1. Comete infração administrativê nos termos da Lei ne 8.666, de 1993, a Contratada que:
10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações ãssumidas em decor.êncie da
contratação;
10.1,2. ensejaro retârdamento da erecução do objetoj
10.1.3. fraudar na execução do contrâto;
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. cometer fraude fiscel;
10,1.6. não mantiver a proposta.

10.2. A Contratadâ que cometer qualquer das infrações discriminâdâs no 5ubitem acima ficârá suieita,
sem prejuízo da responsâbilidade civil e criminal, às seguintes 5ançôesi

10.2.1. âdvertência por faltas leves, assim entendidas aquêlâs que não acerretem prejuízos
signiÍicâtivos para a Contrâtânte;

10.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por diâ de âtraso injustificado sobre o valor
da pârcela inâdimplida, até a dâta do efetivo inâdimplemento, observândo o limite de 30 (tranta) diâs;

10.3.1. multa compensetóriâ de 10% (dez por cento) sobre o valor totâl do contrato, no ceso
de inexecução total do objeto;
10.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, ôo mesmo percentual do
subitem acima, será aplicâda de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.3.3. suspensão de licitar e impêdimento de contratar com o órgão, entidede ou uhidade
administrativa pela qual a Administraçâo pública opera e atua €oncretamente, pelo prâ2o de
até dois anos;
10.3.4. impedimento de licitar e contratar com o lnstituto de previdência dos Servidores
Públicos do Município dê Alto Alegre do Pindaré/MA , tpspA com o consequente
descÍedenciâmento no Sistema de Câdastro Próprjo da CMVG/MA pelo prezo de âté cinco
anos;

10.3.5. declaração de inidoneidade pâra licitâr ou contratar com a Administração pública,

enquanto perd!€rem os motivos determinantes da púnição ou até que sejâ promqvida a
reâbilitãção perânte â própria âutoridadê que ãplicou a penalidâdê. quê será coÊçdidâ
sêmprê que a Contrâtadâ ressârcir a Contrât-ànte pelos prejuizos câusâdos; i ]

ro.c.r"iJeiri.";rri",i".l,,""ãia"à".ooart.87, lt elvdaLei ne8.666,de**,".t\ 
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10.4.1. tenha sofrido condenaçâo defanitava por praticâr, por meio doÍosos, fràude fiscal no
recolhimento de qua isq uer tributos;
10.4.2. tenha prâticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. dêmonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administrêção em virtude de atos
ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidâdes previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurârá o contraditório e a ampla defese à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei ne 8.666, de 1993.
10.6. A âutoridâde competente, na aplicação das sânções, levará em consideração a grávidâde da
conduta do infrator, o caráter educâtivo da pena, bem como o dâno causêdo à Administração,
observâdo o princípio da proporcionalidade.
10,7. As pênalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro póprio da Câmara.

11. cúusurA DÉoMA sEGUNoa- REsc6Ão

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses prêvistas no ari. 7g da
tei na 8.666, de 1993, com âs consêquências indicadas no art.80 da mesmâ Lej, sem prejuízo das
senções âplicáveis.
!L.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação dã contratada com/em outrã pessoa jurídjca,
dêsde que sejâm observados pela nova pessoe jurídice todos os.equisatos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulâs e condições do contrâto; não haja prejuiro à

exêcução do objeto pactuâdo e haja a anuência expressa da Admin,strâção à continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual seÍão formalmente motivâdos, assegurando-se à
CONTRATAOA o direito à prévia e ampla defesa.
L1.4. A CONTRATADA rêconhece os direitos da CONTRAÍANTE em caso de rescisão âdministrativa
previstâ no art.77 da Leins 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Rêlatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o cáso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcaâlmênte cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagâmentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. lndenazações e multas.

t2. Cúusur-Â DÉctMA SEGUNDA - vEDAçôEs

f2.1. É vedado à CONTRATADA:

72.1.1. caucionãr ou utilizâr estê Termo de Contrato para quelquer opeÍação flnanceira;
12.7.2. interromper a execução contratual sob âlegação de inêdimplemento por parte dâ
CONTRATANTE, sâlvo nos casos previstos em lei.

Rue J PA|Íneidã, Ns 84, Bànro - cenÍo, Alto Alegre do PindáÉ
cNPl. Nq 05.594.905/0001-50
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13. cúusuLA DÉcrMA TERCETRA- oos cAsos oMtssos.

Do MUNtcÍPto ALÍO

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRAÍANÍE, segundo as disposiçõês contidas na

Lei ne 8.666, de 1993, e demais normas gerais de licitações e contrâtos administrativos e,

subsidiariâmente, segundo as disposiçôes contidas na Lei ne 8.078, de 1990 Códi8o de Defese do

Consumidor- e normes ê principios gerais dos contÍatos.

14. cúusutÂ DÉcrMA quaRTA - PuBttcaçÃo

14.1. lncumbirá à CONÍRATÀNTE pÍovidenciar a publicação deste instrumento, por êxtrâto, no

Diário Oficial do Município, no prazo previsto nâ tei ns 8.666, de 1993.

15. cúusurA DÉcrMA qurNTA - roRo

15.1. O Foro pôrâ solucionar os litígios que decorrerem dô execução d€ste Termo de Contrato

será o da comarcâ responsável por Alto Alegre do Pindaré/MÂ.

Parâ firmezâ e validade do pâctuado, o presente Termo dê contrato foi lâvrado em três (três) vias de igual

têor, que, depois de lido e achâdo em ordem, vai assinado pêlos contraentes-

Alto Alegre do Pindaré/MA,08 de Setembro de 2021.

(n,,\o \4o',^\o Uü \J"o.
PAUTO MARCEI.O COSTA SILVA

Responsávêl legal da CoNTRATADA

TESÍEMUNHASI

1. ooq <aQ .gv3' lotCPF:

CPF:

Folha. ,!..

DELEOTI SOUSA CARVALHO

Responsável legal dã CONTRATANTÉ

Âua i P Almeidã, Ne 84, Bãnro -cetrc, Alto Alesrê do Pindãré

cNPJ N§ Os.594.905/0001-50


