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Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

Rua Capitão Manoel l^opes s/n" centro
CONTRATO N° 002/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO

JOSÉ DE PRINCESA-PB E A EMPRESA RODRIGO MAIA
ADVOCACIA. NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO.

Pelo presente instrumento particular, sáo partes, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO

JOSE DE PRINCESA - PB, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço a Rua da
Boa Vista, s/n° centro - São José de Princesa - PB, inscrita no CNPJ/MF - Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica sob o n" 10.460.712/0001-47, neste ato representado por seu Secretário o
Senhor JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua
Belarmino Mala, s/n centro Princesa Isabel - PB, portador do RG sob o n° 1.714.822 SSP/PB e
do CPF/MF n.° 768.621.434-68,, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado a

empresa: RODRIGO MAIA ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
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CNPJ/MF - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 13.033.051/0001-61, com sede no
endereço a Avenida São Paulo. 1254 Estados João Pessoa-PB CEP: 58.030-040, neste ato
representado pelo seu sócio o Sr, Rodrigo Lima Maia, brasileiro, solteiro. Advogado inscrito na
OAB N° 14.610/PB, portador do RG N° 2.137.860 - SSP/PB e do CPF N° 036.143.674-28, de
ora em diante denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO nos termos da

INEXIGíBILIDAOE DE LICITAÇÃO N° 002/2021, de acordo com as cláusulas e condições a
seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 Constitui objeto deste contrato a execução de serviços técnicos especializados na área
juridica, visando a defesa dos interesses do municipio nas ações que versam sobre a
responsabilização do ex-gestor por irregularidades na execução de convênios públicos através
de ingresso da competente ação para a suspensão de inadimplências, bem como nas

demandas que tramitam na cidade de João Pessoa, especificamente nos tribunais de Justiça
do Estado da Paraíba, e Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e Tribunal

Regional Federal da 5° Região, com todas as medidas judiciais cabíveis, conforme o caso.
Além de prestar serviços de Consultoria Juridica nas demandas administrativas da edilidade
Municipal,
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.0 O valor total do presente CONTRATO é de R$ 50,400,00 (Cinqüenta Mil e Quatrocentos

Reais), que serão pagos em parcelas de R$ 4.200,00(Quatro Mil e Duzentos Reais) mensais.
2.1 Não haverá reajuste durante a vigência contratual e só será alterado se vier a ocorrer

superveniência de norma legal, que imponha, altere ou extinga encargos, de comprovada
repercussão nos preços contratados, e implicará a revisão desses para mais ou menos,
conforme o caso.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3,0 As despesas decorrentes do presente contrato ficarão à conta da seguinte classificação
orçamentária:

10.000 SECRETARIA DE SAÚDE
10.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10 301 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
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CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.0 O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - PB, efetuará o
pagamento da prestação dos serviços efetivamente realizado, em moeda corrente nacional, por
meio de crédito em conta bancária ou mediante cheque nominativo em até o último dia útil de
cada mês.

4.1 O CONTRATADO prestará os serviços de acordo com objeto deste CONTRATO, fazendo
constar nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente, se
houver.

4.2 A Nota Fiscal/Fatura quando for ocaso, deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de
Saúde de São José de Princesa - PB, com a seguinte identificação:
® FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRICENSA - PB
o CNPJ/MF N° 10.460.712/0001-47
o Rua Boa Vista, s/n° - centro.
« São José de Princesa - PB
o

CEP 58.758-000

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
5.0 O presente instrumento terá vigência até 31 de dezembro de 2021 com inicio a partir da
data da sua assinatura, podendo a sua duração ser prorrogada por entendimento das partes
nos termos do art. 57. da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

1 O contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas as mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do
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valor inicial do CONTRATO, atualizado financeiramente.

5.2 A alteração de qualquer cláusula ou prorrogação do prazo de vigência deste contrato,
somente poderá se perfazer através de TERMO ADITIVO especifico havendo interesse das
partes expressamente justificado.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.0 Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento ou estabelecidas em lei,
particularmente na Lei n° 8.666 de 21/06/93. constituem obrigações do CONTRATADO:

6.1 Prestar os serviços do objeto deste contrato, em total observância à legislação que
disciplina a atividade;

6.2 Realizar todos os serviços descritos na cláusula primeira deste instrumento de contrato

ficando assegurada a Prefeitura Municipal o direito de recusar os serviços que não estejam em
conformidade com o contido no objeto deste contrato e, principalmente dentro da legislação
pertinente:

6.3 Cumprir fielmente com zelo e cuidado na prestação dos serviços, de acordo com o
estabelecido no presente contrato, sujeitando-se as penas e multas estabelecidas, além das
aplicações daquelas previstas no artigo 87 da Lei federal n° 8,666/93, suas posteriores
alterações:

6.4 Permitir e facilitar qualquer informação necessária a CONTRATANTE devendo prestar lodo
o esclarecimento solicitado:

