
 

 

PROCESSO Nº 042/2020 
DISPENSA Nº 001/2020 
CONTRATO Nº 032/2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE OROBÓ E 
O SR. WELLINGTON MACHADO BEZERRA, PARA 
OS FINS QUE SE ESECIFICAM.  

 
 

Aos 13 de agosto de 2020, Pelo presente instrumento particular, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE OROBÓ, com sede na Av. Estácio Coimbra, 19 – Centro, Orobó/PE, CEP 55745-
000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.294.254/0001-13, representada por seu Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Sr. CLÉBER JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA doravante denominada CONTRATANTE, e, 
de outro lado a empresa e/ou pessoa WELLINGTON MACHADO BEZERRA INSCRITO NO CPF: 
884.612.624-68 com sede a Rua Oiticias, 222, conjunto Álvaro Gaudêncio – Campina Grande/PB, 
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta da Tomada de Preço nº 
005/2014, e de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93, suas alterações, e demais normas 
aplicáveis resolvem celebrar este contrato mediante as condições transformadas nas cláusulas a 
seguir expostas. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
assessoria administrativa e financeira presencial no município, destinadas a suprir as 
necessidades da administração pública, conforme termo de referência em anexo. 
    
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, as condições previstas na Dispensa nº 001/2020 e na proposta da CONTRATADA. 
 
DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - São encargos da CONTRATADA, além de outros assumidos neste 
contrato: 

a) executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações, disposições gerais 
e demais elementos integrantes do instrumento convocatório; 

b) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da execução 
deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

c) prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
a envolvam, independente de solicitação. 

 
 
DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - São encargos da CONTRATANTE, além de outros assumidos neste 
contrato: 

a) proporcionar todas as facilidades necessárias à execução dos serviços; 
b) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados com relação ao objeto deste 

contrato. 
c) efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. 

 
 
DA FISCALIZAÇÃO 
 



 

 

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATANTE poderá nomear um gestor titular e um substituto 
para executar a fiscalização deste contrato, que registrará todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas. 
 
DO PREÇO E PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor total estimado de 
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), sendo a ordem mensal de R$ 5.800,00 (cinco mil e 
oitocentos reais), mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O pagamento será feito por crédito em conta bancária ou cheque 
nominal, após a regular liquidação da despesa mensal, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Ocorrendo atraso nos pagamentos devidos, após 30 (trinta) dias 
da liquidação da despesa, a CONTRATADA terá direito a requerer da Administração uma 
compensação financeira, por cada mês de atraso, que não poderá ser superior ao Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA apurado pelo IBGE no mês em que a despesa foi 
liquidada. 
 
DO REAJUSTE 
 
CLÁUSULA SEXTA - O preço poderá ser reajustado, na hipótese de prorrogação do contrato, 
em periodicidade anual contada a partir da data de sua assinatura, utilizando-se para tanto, do 
IPCA, fornecido pelo IBGE, de acordo com normas jurídicas vigentes.  
 
DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Prazo de vigência para a execução dos serviços de 05 (cinco) meses 
(31/12/2020), a contar da data de sua assinatura. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA OITAVA - Os recursos necessários ao atendimento das despesas são oriundos de 
recursos próprios, e correrão à conta do Programa de Trabalho: 04.122.1003.2011– 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS – 33903599 – SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. 
 
DAS SANÇÕES 
 
CLÁUSULA NONA - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos 
legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o 

valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) 
dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo. 

 



 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização 
da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE, 
podendo ser descontada da Nota Fiscal ou crédito existente na CONTRATANTE. 
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, 
independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 
motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei n.º 8.666/93. 
 
DA PUBLICAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do 
presente instrumento, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93.  
 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As questões decorrentes da execução deste contrato, que 
não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça 
Estadual, no Foro do Município de Orobó-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
Para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, assinam o presente em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) 
testemunhas que no final também o subscrevem. 
 

Orobó/PE, 13 de agosto de 2020. 
 
 
 

CLÉBER JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA 
MUNICÍPIO DE OROBÓ 

CONTRATANTE 
 
 
 

WELLINGTON MACHADO BEZERRA 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
...................................................................................................... 
CPF: 
...................................................................................................... 
CPF: 

 


