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PREGAO PRESENCIAL NO 091/2018 - PROCESSO NO 118/2018 - D.A. - D.C L

CONTRATO NO 001/2019

Contrato para prestagio de servigos t6cnicos para a

elaboragao e atualizagao de cilculos judiciais,
emissio de pareceres t6cnicos, apresentagao de

quesitos em pericias contibeis judiciais, impugnagao
aos cilculos do perito do iuizo ou da parte contraria,

fornecimento de subsidios t6cnicos de impugnagao.

em agnes civeis, trabalhistas e precat6rios em que o

Municipio figure como parte - Departamento de

Neg6cios Juridicos -- que, entre si, celebram o

MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresa REDE

CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA

EPP

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOL

de direito pOblico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se

Anfsio Jose Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu

Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG.

264.549.668-79, residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhaes, no 3566, Primeiro

Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE

empresa, REDE CONTMAX -- CONTABILIDADE &

09.539.585/0001-97, Inscrigao Estadual lsento, situada na Rua Mandel

em Palmital, SP. CEP: 19.970-000, neste ato, representada por seu

IGNACIO DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, RG. 40.618.123-8 - SSP/SP,

residente e domiciliado(a) na Rua Doutor Luiz Pizza, no 249, bairro Centro, em Assis

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos

Presencial no 091/2018 de 28 de novembro de 2.018. Processo no

abaixo:

pessoa juridica

situado na Praia Dr

Prefeito Municipal

27.589.397-2 SSP/SP, CPF

Andar, bairro S3o

de outro lado, ae

LTDA EPP, CNPJCONSUL I akin
Lego Rego, no 120, bairro Centro

TIAGOs6cio/administrador,

CPF. 339.400.268-08

SP. CEP:19.814-350

termos do Edital de Pregao

118/201gt conforme as disposig6es

/
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DO OBJETO

CI.AUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a prestar os servigos

t6cnicos de elaboragio e atualizag3o de c61culos judiciais, emiss3o de pareceres t6cnicos, apresentagio de

quesitos em pericias cont6beis judiciais, impugnagao aos c61culos do perito do juizo ou da parte contr6ria,

fornecimento de subsidies t6cnicos de impugnagao, em agnes civeis, trabalhistas e precat6rios em que o

Municrpio figure como parte. para o Departamento de Neg6cios Juridicos, conforme descrito no Anexo 1. do
Edital do Pregao Presencial Ro 091/2018, de 28 de novembro de 2.018.

CLAUSULA SEGUNDA -- O Edital do Preg3o Presencial no 091/2018, de 28 de

novembro de 2.018, Processo no 118/2018 e deus Anexos, integram o presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA -- Os servigos dever3o ser executados pelo periods de 12

(doze) memes, com inicio a parter da data de sua assinatura do Contrato, mediante demanda da

Procuradoria Gerd do Municipio de Mirassol, com cede na Rua Capitao Neves, no 1998, Centro, em
Mirassol.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, a

Administragao poder6 prorrogar o puzo de execugao do objeto nos termos do artig0 57, $1a e $2o da Lei
Federal no 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - A vig6ncia do contrato poder6 ser prorrogada em raz3o de

se tratar de servigo p6blico de natureza continua, por iguais periodos at6 o limite de 60 (sessenta) memes,

conforme disposto no inciso 11, do art. 57 da Lei Federal Ro 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -- A CONTRATADA dispor6 do puzo de 03 (tr6s) dias para a

apresentag3o do c61culo requerido, a contar do recebimento da Autorizag3o de Fornecimento.

DAS 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

CLAUSUIA QUINTA

despesas de deslocamento, al
como a utilizag3o de material d

Ficar6 por responsabilidade da CONTRATADA, se for o cano, as

o dos servigos, bemmentag3o e estadia do p

: sua proprieda
1:11ydo na execug:
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CLAUSULA SEXTA -- o Departamento requisitante se reserva no direito de inspecionar

a execugao dos servigos, podendo recuse-los, solicitar que os mesmos sejam refeitos, no puzo de 48

(quarenta e oito) horan. contados da data da Notificagao escrita. casa estejam em desacordo com a

especificag6es constantes no Edital Pregao Presencial Ro 091/2018. de 28 de novembro de 2018.

Estado de S5o Paulo

CLAUSUtA SETIMA -- Responsabilizar-se pelos atom praticados por deus prepostos,

durante a execugao dos servigos prestados.

CLAUSULA OITAVA - Manger durante toda a execug3o do Contrato a compatibilidade

com as obrigag6es assumidas em relagao a todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na

licitagao.

CLAUSULA NONA -- Entregar os laudos no puzo determinado na "Cliusula Quarta",

em duas vias: uma escrita (documento) e uma eletr6nica, em formato PDF, podendo etta ser encaminhada

atrav6s do e-mail d!)i@mlrassgj:sn:99v:for , ou outro a ser previamente informado.

CLAUSULA DECIMA -- Os servigos prestados somente servo considerados recebidos,

ap6s a confer6ncia peso Orgao requisitante.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATANTE reserva-se no direito de n3o

receber os servigos prestados em desacordo com o quanto previsto neste instrumento, podendo cancelar o

Contrato e aplicar as sang6es cabiveis, nos termos da legislag3o vigente.

CLAUSUIA DECIMA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as

condig6es estabelecidas no item 14, do Edital de Pregao Presencial Ro 091/2018, especialmente. no tocante

is especificag6es dos produtos ofertados, conforme especificado de forma individual, nos itens constantes

nos Anexos.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSUIA DECIMA TERCEIRA - O valor total do contrato corresponde a

importancia de R$ 68.400,00 (sessenta e tito mil e quatrocentos reais)- .. ,,
PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" aestd

Cliusula. aqueles referentes a impostor e outros custos diversos, inclusive, crete.

PARAGRAFO SEGUNDO -

&''
N

N3o servo
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PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribufdos aos produtos na proposta

apresentada pda CONTRATADA permanecerio inalterados, salvo, em cason excepcionais, em que restar

devidamente comprovado e justificado, o desequilfbrio econ6mico-financeiro do contrato, nos termos

estabelecidos no artig0 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, cano em que, o CONTRATANTE
poder5 reajust5-1os

Estado de Sgo Paulo

CLAUSULA DfCIMA QUARTA - O pagamento ocorreri em at6 20 (vinte) dias da

data de apresentag3o de cada Nota Fiscal de Prestagio de Sewigos correspondente, com aceite e visada

pdas Comiss6es de Recebimento e Fiscalizagio e pda Diretora do Departamento de Neg6cios Juridicos.

CIAUSULA DECIMA QUINTA -- A CONTRATADA dever6 apresentar Nota Fiscal de

Prestag3o de Servigos detalhada com as seguintes discriminag6es: descrigio do servigo, prego unitirio
e valor total.

CLAUSULA DfCIMA SEXTA - Cano o CONTRATANTE ultrapasse o puzo estipulado

para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da parcela incidir3o,

para fins de atualizag3o monet6ria, remuneragao do capital e compensagio da mora, os indices oficiais de

remuneragao b6sica e juror aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, ate o efetivo pagamento.

CLAUSULA DfCIMA SETIMA - As despesas decorrentes deste contrato servo
cobertas pda seguinte dotagao orgament5ria:

020300041220003.2.019 - 33903606 - F: 1637 - REC. PROPRIO - C.A. 1100000

DA RESCISA0 E PENALIDADES

CLAUSULA DfCIMA OITAVA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da avenga

por parte da CONTRATADA, ficar6 etta sujeita is sang6es previstas no artig0 7o, da Lei no l0.520, de 17

de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87. da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993 e no Decreto Municipal
5 .130/2015 .

CLAUSULA DECIMA NONA - A CONTRATADA estar6 sujeita, ainda a:

I -- Multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, quando ocorrer

inexecugao total ou parcial da avenga, bem como, a sua rescis3o unilateral do contrato, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, sem prejuizo de outras sang6es previstas em Lei e,

11 -- Multa de 1% (um por cento), por dia - ---xntrega do objeto sobre o valor

total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cento).

'$

q
8

por dia de trega do objeto
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DOS ENCARGOS

CLAUSULA yIGESIMA - Os encargos trabalhistas e previdenciarios respectivos, bem

coma o recolhimento de todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos estabelecidos servo de

responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -- Deveri a CONTRATADA responsabilizar-se por

quaisquer anus, encargos e obrigag6es comerciais, fiscais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, bem

coma por contratar sob suas expensas todas as modalidades de seguros a que se vulgar exposta em face

dos servigos; por todos os danes e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a Prefeitura Municipal de

Mirassol e a terceiros, em virtude da execug3o de servigos a seu encargo, respondendo por si, por deus

sucessores, prepostos, funcionirios ou contratados, n3o tendo a CONTRATADA qualquer v(nculo trabalhista

direto ou indireto com pessoal da CONTRATADA.

DAS DISPOSXg6ES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -- A CONTRATANTE reserva o direito de, a

qualquer tempo e a seu exclusivo crit6rio, desde que presentes raz6es de inEgEesse pOblico superveniente

e. observadas as formalidades legais adiar, revogar e anular parcial ou totalmenje':"(iNresente., licltagao

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Este contrato reger-se-i pelo disposto na Lei

demais normas regulamentares aplicaveis a esp6cie.

DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios

decorrentes da interpretag3o e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Fora da Comarca de
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentirias.

Mirassol/SP, 07 de janeiro de 2019

,#

ATADA=;7::2:CONTRATANTE
Municfpio de Mirass61
Dr. Andre Ricardo Vieira

Rede Coda:mdx - Contabilidade e Consultoria Ltda
Epp-'

T a
Raizb da Silva Costa Moura
RG 4 .2957 ssp/sp
Matricula 406t756

B
Suzy

unha
Cassio de Andrade

RG: 17.514.014-0 SSP/SP
Matrkula: IO11820

D

Jukidii
Rosana P

de Neg6cios
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