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O FUNDO MUNICIPAL OC SIÚOC DE AREIA BRATTCA/SE, iNSCritO NO CNPJ SOb O N"11.402.091/000r-08, rocarizado à Rua Heracriton'oinà, ,io so, càntã, iãiJvante
991:"llqgg CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCOJOSE SAMPAIO, portadora 

1o-Rcjo 2_.8'S9.ei6'SspipÉ e do CpF no 222,517.3L3_34i eA EMPTESA HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDúII. OC ADVOCACIA,-.O' 
'"A" 

AAv. Dr. Pedro Garcia Moreno, no 758, aairro S;an;, Itabaiana/SE, CEp 49503-108,inscrtta no cNpJ sob o no 26.823.94+loóór -Ézl 
"àiiã 

uto, ."p.ur"ntada peta SenhoraHENICIA LIMA DE JESUS. inscrita 
"á 

OÀÀlõe'Sàqâ]portaoora do RG no 3.191.339-3ssp/sE e do cpF no o:r.:ee.3al-ôo; ã";;;;à ãããi.1""0u coNrRArADA, têm justoe acordado entre si o presente. 
.Conüato de pr"rt"çáã de serviços, de acordo com asdisposições reguramentares contidas na r_ei n". ã.àtã, oe zr oe :uÍnã; ü9:,;'rr",alterações posteriores, e ten 

^o_ 
em_vistu 

-o qr" .-o-n-ía' do pro."rro Adminrstrativo deInexigibilidade de Lrcitação no o3/2o20, -"àiJntã .ü;;;r"t e condições seguintes:

Constitui objeto deste contrato á prestação de serviços profissionais na área daConsultoria e Assessoria Ju rídica , especificamente para serviço de assessoria jurídica, decaráter técnico-especializado ao Fundo Municipal de Saúde das comissões deprocedimentos administrativos , elaborar pareceres sobre assuntos da administraçãomunicipal, de natureza jurídica, bem como projetos de lei além da elaboração de de fesase recursos na esfera judicial e administrativa em que o Fundo Munictpal de Saúde fi9urecomo parte ativa ou passiva, de acordo com as especificações constantes daInexigibilidade de Lici tação, seu Projeto Básico, e proposta do Contratado, que passam afazer parte integran tedeste instrumento, de acordo com o art, 55 XI da Lei no8.666/ 93, independente mente de suas transcri ções.

8.666/93).
os serviços serão executados diretamente pera CoNTRATADA, sob a forma de execuçãoindÍreta, em regime de emoreitada no1 nruio- õrou"i'a"e acorao com as necessidades doMunicípio, visando à perfeita consecução' dó ãbÊ;;H; contrato.

o

A CONTRATANTE pagaráàCONTRATADAaim portância global de R$ 84.000,00 (cento ecinquenta e sels mil reais). O pagamento será efetuado, mensal mente, valor mensal deR$ 7.000,00 (sete mi lreais).
§1o - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, em até 30 (trinta) dias, nasede da CONTRATANTE, mediante a apresentação de Nota Fisca l/Fatura, devidamenteatestada pelo setor responsável pelo recebimento do serviço,
§20 Pa ra fazer jus ao Pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente como documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Munici pal e provade regularidade pera nte o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e peran te o FGTS -CRF e Oébitos Trabal h ista.
§3o - Nenhum pagamento será efetuado à CoNTRATADA enquanto houver pendência deliquidação de obrigação financeira, 

". ,i.tra" àà p"nuliáuo" ou inadÍmprência contratuar.
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ESTADO DE SERGIPE
uurrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDO ÍIIUNICIPAL OC SAúOC

CODIGO DA
UNIDADE

PROJETO
OU ATIVIDADE

cLAssrFrcACÃo
ECONOMICA

FONTE DE
RECURSOS

1932 2063 33903500 12tt
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lnciso vII e xul da Lel no 8.666/931.
A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I - Prestar os serviços profissionais constantes da clausula primeira deste instrumento,
II - comparecer a sede do MUNICIPIO, quando necessário, a fim de orientar e
acompanhar "in loco" os serviços decorrentes deste contrato,
III - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas.
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I - Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, até o dia 10 (dez) do mês
subsequente ao solicitado, todas as informações e documentos necessários ao fiel
desempenho do presente Contrato.
II - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento.

CúUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (AÉ. 55, INCISO VII, dA LE' NO

a.666/93)
Pelo atraso inJustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá apllcar à CONTRATADA as
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no. 8.666/93, garantida a prévia defesa:
I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula clnco por cento) por dia, até o máximo de lOo/o (dez por
cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no início dos
serviços;
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecução total ou parcial do mesmo;
IV - 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 inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§5o - Os preços serão fixos e irreajustávels, durante o período contratado.
§60 - No caso de atraso de pagamento., será utillzado, para atuallzação do valor
mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC/IBGE.

CLÁUSULA OUARTA. DA VIGÊNCIA íAÉ. 55. iNCISO IV, dA LêI NO A.666/93)
O presênte Contrato terá prazo de vigência de doze meses, contados a partir da data de
sua asslnatura até o prazo final no dia 3L/L2|2OL9,
Parágrafo únlco - O prazo contratual aclma mencionado poderá ser, excepcionalmente,
prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas nos inclsos do art.57, §4o da Lei no.
8.666/93,

cLÁusuLA ourNTA - DA EXECUCÃO DOS SERVTCOS íArt. 55. lnciso rV. da Lel no
8.666/93r
Os servlços deverão ser executados na sede da CONTRATADA, em conformidade com o
Projeto Básico apresentado na Proposta.

cLÁusuLA sExTA - DoTAcÃo oRCAMENTÁRIA íaÉ. 55, inciso v, da Lei n, o

8.666/93).
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento deste
Municíplo, conforme classiflcação orçamentária detalhada abaixo:
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ita E ErÊêlêaat rr:+ EE lÉ.Iê^ VIIÍ ,lr I Âl ho e ÁÉÊ /O?\
Independentemente de notificações ou lnterpelações judiciais ou extrajudiciais,
constituem motivos para resclsão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78,
na forma do artigo 79, da Lei no. 8.666/93.
§10 - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência
administrativa, a Juízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação
ou lnterpelação Judiclal.
§2o - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anterior, a Contratante fica
obrlgado a comunicar tal declsão à CONTRATADA, por escrito, no mínlmo com 30 (trinta)
dlas de antecedêncla.
§3o - Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula, nenhum ônus recairá
sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 20 do artigo
79 da Lei no. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCI].IA - Dos DIREIToS Do CoNTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
íArt. 55. lnclso Ix. da Lêl no 8.666/93).
Na hipótese de rescisão admlnlstrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece,
de logo, o dlrelto da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas
no aÉlgo 80 da Lel no.8.666/93.

cLÁusuLA DÉcrMA pRrÍrtErRA - DA LEGTsLAcÃo ApLrcÁvEL À ExEcucÃo Do
CoNTRATo E OS CASOS OMISSOS íart. 55. inclso XII. da Lei no 8.666/93),
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos da Inexigibilidade de Licitação no o3l2O2O quê, simultaneamente:

. Constam do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei no. 8.666/93,
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contratos e nas disposições do
Direito Prlvado.
Parágrafo Únlco - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrêncla deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião,
Termo Aditivo.

cLÁusuLA pÉcrMA SEGUNDA - DAs ALTERACõES íArt. 65, Lêi no a,666/93).
Este lnstrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no
artigo 65 da Lei no. 8.666/93, desde que devldamente comprovados.
§1o - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art.
65, §1o da Lei no. 8.666/93, calculado sobre o valor iniciãl atualizado do contrato.
§2o - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de
acordo com o art, 65, §2o, II da 1g; no. 9.§§6193.

CLÁUSULA DÉCI].IA TERCEIRA. DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro do Distrito de Areia Branca, Estado de Sergipe,
como único competente para dirimir as questões gue porventura surgirem na execução
do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPTO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, a fim de
que produza seus efeitos legals,

Areia Bran 0.

F NDO MUNICIA BRANCA

FRA
Gestor do FMS

HENICIA AS
à--^.^.o,- dt

oEÊo-úôéÀcraDADE INDIVIDUAL
Contratada

HENICIA LIMA DE JESUS
Representante legal

I

I

@uts

03 de

L-/
DE

SAMPAIO

:l

.i
-i
i

.j
:l,t

.l
I

.i
'I

i

I


