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ALTINHO
CONTRATO DE DISPENSA N° 001/2021.

CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS 
QEE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO 
DE ALTINHO E A EMPRESA CONTAGEM 
CONTAB1LIDADE E ASSESSORIA EM 
GESTAO PUBLICA LTDA - EPP.

Contrato de presta^ao de services que firmam, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO 
DE ALTINHO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o n° 10.091.502/0001- 
29, com sede localizada na Rua Dr. Nestor Varejao, 51 - Centro - Altinho/PE, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, o Sr. Orlando Jose da Silva, brasileiro, Casado, CPF/MF sob o 
n° 775.201.134-68 e RG sob o n° 5.928.306 SDS/PE, residente e domiciliado a Rua Jose 
Aureliano de Barros Correia, 22, Centro, Altinho/PE, e como CONTRATADA, a empresa 
CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP, 
regulannente inscrita no CNPJ sob o n.° 18.007.034/0001-73, com sede na Avenida Osvaldo Cruz, 
n° 217, sala 310, Mauricio de Nassau, Caruaru/PE, representada legalmente pelo Sr. Fabio Andre 
Sarinho de Sousa, inscrito no CPF/MF sob o n° 035.982.294-02 e no RG sob o n° 5.627.842, 
residente e domiciliado a Rua Alzira Vidal de oliveira, n° 79, Petropolis, Caruam/PE, nos tennos da 
Dispensa de Licita9ao n° 001/2021, realizada na forma da Lei 14.133/21, bem como sob as clausulas e 
conduces seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURIDICO

O objeto do presente Contrato, rege-se pela Lei Federal n° 14.133/21, por suas clausulas, 
aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi^oes de 
direito privado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto deste acordo a Contrata9ao de Servi90s de Assessoria e Consultoria 
Especializada voltada a Gestao Publica, para orgaos da Administra9ao Publica Direta e Indireta 
Municipal, confonne Termo de Referenda.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato tern vigencia de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, a criterio da CONTRATANTE, nos termos da Lei n° 14.133/21.

§ 1° - O prazo para inicio da execu9ao dos serv^os, objeto deste CONTRATADO, sera imediato. 
aposa assinatura do presente Termo Contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO PRE^O E DA FORMA DE PAGAMENTO

Como contrapresta9ao a presta9ao de serv^os, objeto deste acordo, o CONTRATANTE pagara 
a CONTRATADA o valor mensal de R$ 3.500,00 (tres mil e quinhentos r^ais^pelo periodoj
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de 12 (meses), perfazendo o valor global de RS 42.000,00 (quarenta e dois mil reals).

§ 1° - Pela perfeita execu<?ao do objeto licitado, o Municipio, efetuara o pagamento do pre<?o 
proposto, em moeda corrente, mediante ordem bancaria, ate a data do vencimento, atestados os 
servi90s pela Unidade Gestora do Consorcio, desde que nao haja fato impeditivo provocadopela
Contratada;

§ 2° - O pagamento dos services objeto deste Contrato devera ser efetuado em ate 30 (trinta) dias 
apos a presta9ao dos serv^os, mediante apresenta9ao da Nota Fiscal atestada.

§ 3° - Paragrafo unico - Os reajustes se darao com base no IGPM, devendo ser concedido nos t 
tennos do art. 3° da Lei 10.192/01.

§ 4° - No valor contratado estao inclusas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os 
tributes, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer outros custos e 
despesas que incidam sobre a presta9ao de serv^os ora contratados.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alocados para a realiza9ao do objeto do presente contrato sao oriundos da seguinte 
dota9ao or9amentaria:

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Altinho
Orgao Or9amentario: 23000 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administra9ao, Planejamento e 
Assuntos Institucionais
Unidade Or9amentaria: 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administra9ao, Planejamento 
e Assuntos Institucionais 
Fun9ao: 4 - Administra9ao 
Subfun9ao: 122 - Administra9ao Geral
Programa: 403 - Apoio Administrative as A96es da SEPLAGOV 
A9ao: 2.10- Gestao Administrativa da SEPLAGOV 
Despesa 30 - 3.3.90.35.00 - Aplica9oes Diretas 
Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinarios - 0.1.00

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES

As altera9oes, porventura necessarias ao fiel cumprimento deste contrato, serao efetivadas na 
forma e condiqoes da Lei n.° 14.133/21, fonnalizadas previamente atraves de Termo Aditivo, 
devidamente homologado que passara a integrar este contrato para todos os fins legais.

clAusula setima- das prerrogativas da contratante

O regime juridico que rege este acordo confere ao Municipio de Altinho as prerrogativa: 
constantes do art. 104 da Lei 14.133/21, as quais saoreconhecidas pela CONTRATADA. (

I - O CONTRATANTE se obriga a fornecer todos os documentos relatives a correta exe^ao' 
da natureza do Contrato a CONTRATADA, sempre que instada para tal
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possa exercer a CONTRATADA o pleno direito de execuQao do contrato em prol da 
CONTRATANTE.

II - O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas conduces estabelecidas neste 
contrato, assim como:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar sens 
trabalhos dentro das normas do Projeto Basico, bem como no instrumento contratual;
b) Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execugao dosservigos;
c) Colocar a disposigao da CONTRATADA toda a equipe tecnica que se fizer necessariaao 
levantamento de dados e infonnagoes importantes para subsidiar as diligencias, procedimentos e 
denials atos relacionados a contratagao.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sem prejulzo das obrigagoes constantes na Lei 14.133/21 cabera, ainda, a CONTRATADA:

Utilizar tecnicas condizentes com o servigo a ser prestado, utilizando-se de todos osesforgos 
para a sua consecugao.
I

II - Utilizar todo o seu corpo tecnico para a realizagao do projeto contratado mediante pesquisa 
e desenvolvimento na area, bem como para a solugao e prevengao de eventuais problemas.

Ill - Realizar visitas de acordo com a conveniencia do Munidpio, quando necessarias, para 
solugao de questoes relativas ao objeto deste Contrato.

IV - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e civis, 
decorrentes da execugao do presente contrato, nos tennos do art. 121, da Lei 14.133/21.

V - Nos termos do art. 120, da Lei 14.133/21, a CONTRATADA e responsavel pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o 
acompanhamento pelo orgao interessado.

§ 1° - E expressamente vedada a CONTRATADA a subcontratagao no todo ou em parte do objeto 
do presente contrato.

§ 2° - Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a execugao do presente contrato, 
em compatibilidade com as obrigagoes assumidas bem como com todas as condigoes de 
habilitagao exigidas na ocasiao da licitagao.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL \ V\
Sao motives de rescisao do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles inscritos nA\ * 
artigo 137da Lei n° 14.133/2021. m§ 1° - A CONTRATADA reconhece o direito do CONTRATANTE de paralisar
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ou suspender a execuQao dos servi90s, mediante o pagamento unico e exclusive dos trabalhos ja 
executados.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

Ressalvados os casos de for^a tnaior, devidamente comprovados, a CONTRATADA, assegurada 
previa defesa, sujeitar-se-a as seguintes penalidades:

I - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, pelo atraso na presta9ao dos 
servi90s, pela ma qualidade dos serv^os prestados, assegurada ampla defesa, devendo o valor da 
multa ser recolhido a Tesouraria do MUNICIPIO, no prazo de 03 (tres) dias, a contar da data da 
notifica9ao da penalidade, sem prejuizo de qualquer outra comina9ao prevista neste instrumento 
contratual ou na Lei n° 14.133/21 e demais normas legais pertinentes.

II - Em caso de rescisao contratual, por culpa ou dolo da CONTRATADA, sera aplicada a mesma, 
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber, multa de ate 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do Contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

§ 1° - Independentemente de cobran9a de multas, pela inexecii9ao total ou parcial do contrato, 
poderao ainda ser aplicadas a CONTRATADA as seguintes san9oes, garantida, em qualquer caso, a 
ampla e previa defesa:

a) Advertencia por escrito;
Impedimento de licitar e contratar com o MUNICIPIO, pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 

c) Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar.
b)

§ 2° - As penalidades sao independentes e a aplica9ao de uma nao exclui a das demais, quando 
cabiveis.

§ 3° - Qualquer contesta9ao sobre a aplica9ao de multas devera ser feita por escrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLIC1DADE

O presente contrato e todas as suas altera9oes e/ou aditamentos deverao ser divulgados no sitio 
eletronico oficial do MUNICIPIO e mantidos a disposi9ao do publico, na forma do art. 91 da Lei 
n. 14.133/2021.

O presente contrato devera ser divulgado no Portal Nacional de Contrata9oes Publicas (PNCP), 
se este ja tiver sido criado no momento da assinatura do presente, no prazo de ate 10 (dez) dias 
uteis a contar da data de sua assinatura, em razao do disposto no art. 94, inciso II, da Lei n. 
14.133/2021. [\

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Altinho - PE, como competente, para dirimir duvidas 
controversias decorrentes da execu9§o do presente Contrato.
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E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e 
para urn so efeito legal, na present^ das testemunhas que tambem assinam.

Altinho/PE, 09 de setembro de 2021.

PREFEI MUNICIPAL DE TAGEM C ILIDADE E
1 ALTINHO

Orlando Jose da'Silva
QNTRATANTE
Or Jr, '.o J:'?o da S.!va 
V Prefeito

ASSESSORIA
EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP

Fabio Andre Sarinho de Sousa
CONTRATADA

C

/y;
TESTEMUNHAS: 4CPF/MF: TcU i 'lo. CPF,
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