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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVEROE - PI 
Av. J oaquim Amãnclo, sln - centr,o - CEP: 54.785·000 

Dirceu Atcoverde • PI 
CNPJ: 07.1 02.106/0001-45 

d) ConS1Jlloria na a~lise formal (le(lal) o material das Impugnações: 
e) Consul!orii, n;, e leboraÇlio de par~cares técnicos; 
1) Consull.Or'ia na anâliso dos Recursos VolunlãriQ,;; 
g) Consullolia no a.paio téenlco da Inscrição em divida a Uva; 
h) Consultoria no encerrame111.o dos processos adminlslrativos: 
ij Cons1.1lloria de apoio na oobran,;,a &1<1nl)udioi81 dos aédllos lribu!árlo!> deoorrentes de autuaç<'les 
fiscais de I SS incidente sobre es Ol)tas Públicas: 
Elapa 3 • DA CONSUl TOR!A NA EXECUÇÃO FISCAL 

A Consuuoria per:linetlle as açõ&s de execuüvo fiscal abrangc,ré as seguintes atividades: 

a) Coosullor1a para elaboraÇlio e dislribu1çlio das ações &J(ecutlvas; 

b) Consultorla para efetivação de penhoras (dinheiro - fiança- depósilos- ber,s finaneiados); 

e) CoMulloria para formulação <llls contra-nqoo,:; d& embargos: 

d) Consultoria para fom,ulação das contestaçoos de exceções ele pré~J(eaJIMdade; 

e) Coosulloria na elaboração de pedidos ele alvaras para l1b8ração do dinhe'ro à F;,z(lnda Pública; 

f) Consultoria na elaoora,;ao de re,;postlis em m.ini;lados de segurança, ,contestações, ações 
anulatôrias e O<Jlms meios de defesa; 

g) ConsullOri!! na elaboraçllo de recursos nos processos em que teprosBntar o ente públlcc 
(ap11lação - RESPe RE - agravo - etc.). 

CLÁUSULA QUINTA· DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
5.1 • As despesas deste Contrato correrllo por conta de reCUfllos oriundos do Tesouro Municipal, 
prevlslOS M seguinte dO'.ação orçamenlária: 
001.04.001 .0003 Encargos oom Assessoria Juri11ica. 

CLÁUSULA SEXTA· DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
6.1 - O pi'&sente oontra!o não poderá ser reajuslado clurante a sua vigé!,cia. 

CLÁUSULA SÉTIMA· DA VIGl:NCIA CONTRATtJAL 
7.1 • O presenta Conírato teré 'ligéncia até 31/12/2019. a contar da data de wa assinatura. 
podonc!o ser prorrog,ado, convindo às partes conlralanles, nos lermos do Art. 57, ela Lei Federal n~ 
8.666193. 

CLÁUSULA OITAVA. DA INEXECUÇÃO 00 CONTRATO: 
s.1 . O (A) Contratado (a) ,wonhece os dll'$il0:s da Administrai;ao am caso de rescisão 
adminislretiva, previstos no artigo 77 da Lei Fe<1era1 Nº . 8.665193. ser1do que a rescisao deste, 
contraio implicará na retenção de créditos decorrentes da 00ntrala<;ao. até o limit& dos preJulzos 
causados a 00t1\ta.U,,,\e. 

CLÁUSULA NONA · DAS PENALIDADES E DAS MUJ.. TAS: 
9.1 - Independentemente das san956s penal$ ,;.,biveis e da indenização por perdes e (fenos e no 
caso de não cumprimento do proposlo n<isle conlrato, o contralanle podera aplicar -as segulnlês 
s11r1ções, cumuladas ou nll.o. oomo outras pni,iistas no mesmo diploma legal: 

a) multa de 0,33 % (zero trinta e lrê-s por ccnlo) por dia da at«1so fnjusti r.cada da execução do 
Con traio. limilado esta a 30 (,llinla) dias, após o Qual seré considornda inoxocução conlra1ual; 
b) multa d0 2% (dois por oento) no caso do inexecuçAo parcial do contraio. cumulada com a pena 
de suspen~o do dire ito do licitar o o lmpodlmenlo de conlrlllar oom a AdmlnlstraÇllo Pelo prazo de 
02 (dois) anos: 
,:) multa (!e 05 % (Oir'ICO r,« ~r>lo') no oaoo de ínexccuç/lo tottll do contr.110. cumulada com e peria 
de $lJ$pen~o do dir&ilo do icllar o o lmpodlmo111o de conlmtor com a Admlnlslraçêo pelo prazo de 
02 (dois ar>O$). 
§ único: as m1.111.is oonstantes desta cMu!i\lla serao calculEIClas sobre o montante não adlmpl c10 do
contrato. 

CLÁUSULA DlâCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1 • OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATAOO{A): 
a) O(A) CONTRATAOO(A) respon$slbai~e ,nle(ln:il e ex(:lu~ivamen1e pelas despesas realizadas 
durante o ol>jelo pactuado. as$im como por 10dos os. e,wergo$ tr.ibalhlslas. previdenciários. civeis 
tríbulários decormnle das relações que aj,Jslar com empregados ou prepostos sau s. 
aventu&lménlé uliliz<1do:; pare auxiliar. ou decorrenles de danos por qualquer razão causados. a, 
lerceiro$. sem qllalque< responsablllclada solidária do oontratarile • ...:,;; quai s. des.dl) logo. nest.ai 
assegura o direito de regresso contra a ,contralada. em vindo a ser solidariamente 1'$$J)Or'ISabi1fzado. 
b) O CONTRATADO será. o responsável p8los os Onus sucumbenclals (custas judiciais, deSl)e$aS e, 
honorários advocatlcios) dei/Idos. caso o MW1lclplo não consiga êxito na recuperaç!lo judicial d.i$ 
receitas relaUvas ao tmposto sobre soTVlços d0 qualquer na\ur8za (ISSON). objelo do OOJltrato. 
<::) Apresentar sem~e que solicitado relatôrlo sobre serviços editados ou em andamento. 
d) Gu!lrdar e fazer oom que seus prepostos empregados guardem absoluto &iQilo sobre dados. 
informações e dooume tos fornecidos pela CONTRATANTE. sendo vedado toda a qualquer 
reprodução dos mesmos. 
e) Comprovar a CONTRATANTE. a cada fatura emi1ida a regularidade do recollllmenlo do ISS e, 
das oonlr'ibuições devielas a PrlJ\lldêncla Social e FGTS. me<llan1e apte$enláÇão ,(le cópias 
autenticadas dat. Ilias rnspecwas. 
r) dJ:;ponibilizar por tempo integral, profissional com 8Xperlênola oomprovacla, para e.xecução dos 
servi(,Os acima demlhados. com C(l'9a h0t.lria nlio inf(frio,- à 30 (lrinla) horas semanais. na Sode da 
Prefeilura MunlclpallCONTRATANTE. que viebílizará IOCiill adequado para tanto, sob pena de 
rescisão Imediata do conlrato. 

10.2 • OBRIGACÔES DA CONTRATANTE: 
a) Fomeair todÓ$ O$ dados e doC\lmenlo$ f'l&Ofl$Sàrios ;'I exewção dos serviços aoo profissionais 
cre(lenciE>do<s e indicados pelO (a) Conlratado (a) da pre:staç:ão das atividades necessârias a 
eJ<ecuçêo do seMÇO objeto deste illstrumcnlo Contratual. 
b) Efetuar o pagamoolo na rorma convencionada nesta lnslrumenlo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIIRA • DA RESC,ISÃO 
11.1 - O presente Contraio podera ser rescindido unilateralmente nos lelTTIOS do M 79 da Lei 
Federal N• . 8.666193, se o (a} oomramdo (a) na.o cumprir qualquer cláusula do ,presel\le Con1ra10. o
se 0$ $81ViÇOS nao forem wcecutados conforme o eslabelecido, não er1Sejando o ,(a) oontralado (a) 
q~alquer ~pode indenlUçào. No caso de resOisão sem Justa causa pele CONTRATANTE. cabem 
ao CONlRAl ADO. o pagamen1.o iíleQr81 dos honorários devido pelo increroonto d& re(!l)ites. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1 • Os casos omissos serão ,esolvldos .l luz da Lei Federal 11•. 6.666193, de 21 de Junho de 1993, 
recorrendo-se à analogia, aos cosrumes e aos pr1ncfplos gerais de d rello. 
12.2 • A CONTRATANTE considera o sfstem.i da trabalho da 0001tatad.i como infom,ações e, 
segredos oomerciais da CONTRATADA. A liscaliza93õ dos serviços Inerentes ao objeto deste, 
contrato fteara a cargo da Prooumdona Jurldica do Mun crpro e pela Secretaria Municipal de
Finanças, que poderll acloiar as provldênciss cordraluals a legolmenle previstes visando à perfeil& 
execução do objeto conlratado. Aplicam-se ao prosonte irn;;trumenlo o diSp0$IO da Lei Federal n• 
e.666/93 e suas alterações e suplelivamente às regras de ditello privado. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA• DOS HONORÁRIOS OESUCUMBl!NCIA 
19,1 • Sem prejlllzo dos valores pre\llSctos na ClâllSIJla Terceira do presenie contrato, nos casos dei 
êXilo do CONTRATADO na recuperação Jlldldal das receitas relattvas ao Imposto sobre seNlço de, 
qualquer natureza (ISSON), incidentes sobre a.s Obras Públicas, o mesmo Iara jus aos hooorános 
sucuml>etlciais decorrerrtes das respectivas sentenças judiciais recupera.cwas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA· DO FORO 
14.1 • Elegem as partes. indeperidentemente de qualquer O'-'lro por mais privMegiado que ror, o Foro 
da Comarca d• SJo Raimundo NonalO-PI, para dirimir quaisquer duvidas ou questões de pre~n!e 
contrato. 
Oedaram as partes que este Contraio corre~pooc:18 à manifestaçao final, comJ)lela e eKdll&lva da 
acordo entre elas celebrado, assifWldo o mesmo em 02 (duas) \/las de Igual !eor a fom,a, na 
presença das 1estemunllas abaixo. para que surta seus jur1dloos e legals efeito&. 

Município d& Dlrcau Arcova a • PI 
CON 

~d?::::, 
............ .. ~~ ........ . 

TESTEMUNHAS: 

1. .. .. ....................... ...... .. .... ,. ,. .............. , ....• ,., ............. ,., ... .... .. , .. 

CPF .. .. .... ........ .... .............................. . . 

2. . ....... ········•· .. ~" ........ ., .... .,................... .... .. ...... " 

CPF ........ .. ........ ........................ ......... .. 

<>~º;"4,. ESTADO DO PIAUÍ 

-

Prefeitnra l\iunlcipal de ElecSbão Veloso 
CNPJ 06.554.844/0001-60 - Praça José Martins, 41 -Bairro; Vermelha -
CEP: 64.325"000 - Fone: (0&6) 32&5 - 11 52 

RKSllNHA DO CONTRATO ADMI ' ISillATIVO 02.412019 - PMEV 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" O(Jj/]0/ 9 - PMEV 
PROCESSO IJ)fl(JN/ST!UTJVO N' 021/2019· PMEV 
PJI.EGÃOPIIESENCJALN'0/2/2019- SRPIPMEJI 

CON'ffiATAOO: DJSTRlll 1001.U DE MEDJCAMENTOS SAUDE & VJOA LTOA - M:E, com $edc n~ 
Av. NIIÇÜe$ Unidas, 334 - Bairro Vcrn1elha - CEP: 64.019-230 - Te~na - n inscrita no CNPJ 60b o rr 
10.645.Sl0/000 1-70, a segulr den(,ruinada CONTRATADA, l'IC$!C ato tt!J)re$CnlAda l)')r Sr. TMago G<,mB 
Duarte. portador ria cédula de iden1idade n• 1.132.06' SSPIPJ. in,c:rilo no CPF sob o n• 995. 623. /63-00. 

OBJETO; O p=enls ro.nlrato tem por objetivo o for11«ima11to de Malerial Odonto/6gico. Itera; 
02,07, / 1. 1 J.16. J 7. 18, 1 J ,24.25, 16,28.29,JO. J1,J ,l,J5,J6. 40. 4 J,42, IJ. 49,JO,JJ.58.60,64,65. 67. 68.8J,86.88. 92. 98. 
/02.JOJ.105.108.J IO. /J,UJ6.J 17.J 18.J/9.110.J 21. 121.113.JU.12J.J26.l17. J29.JJ.3 • 139. para at,ndim,n/r, 
a &cllroria Mu1tlclpál da Saúde dó Msmic/p/o de E/~;bâD Jldos,, - PI, Cbn/ormc AIN?ro l - T~mro dd 
Refur,r11cia. parle inlq;ronl"G do E,ti/a/ do Pregoo p,.,,.nc/al N' OI 212019 - SRPIPMl?./1 t Propbsla, qw fK'SSan1 

a ln1cgrlJr b prCMntc 1crm<J. 

VALOR: O valor unittlrio J)ll!'II O<S IJ.em: 
02,07, 11, 13, l 6. 17, 18,,21,24,25 .26,28,29,30,32,34,35,36,40,41,42,43,49 ~0,55,58,60.,64.65,67,68,&S,86;88,92, 98. 
!02-,I03. l05,108,I I0,114.116,J l 7,118. l 19.120,121,122.123,124,12.5.126.127,129,l:l3 e m , conforme 
regiSlnlclos na Aca de Registro de Preços N" 00312019 - SRI'/PMEV, com o valor lalal de R$: 18.652,66 
(dm1Uo mll 1tCl,ror.ntos e dnquenta e dois reah e ressenta e sri ~entavo1). 

F0!'\7r& DE RECURSO: FUSIREC. PRóPR10S f; VINCULADOS. com Sllpor!e orçamentArio nas seguillleS 
rubri~s· 

Unld. 
Func. Pro, r1mítlc:,i. R~urto Nat. DUp~ 

órcamentárla 

I0.301.0204.2rm 0.001 .00 

10301.02 12_2060 0.001.00 
02.12.00 3.3. 90.30.00 

10.30 1.02 (2_2060 0.210.o2 

10.301.02 (3.2124 0.210.02 

Vigênd a: O prozo de vali&dc do presente OOOtrAl() sai de 12 (doic) 01c=, OOOt$dos • parlfr da da!a de sua 
assinatura. 

A . lnatun: em OI de Julho ele 2019. 


