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EsrADo Do uÀMNH;o
cAMAn,t MUNtctpAL DE sio aERNAtDo

C N PJ : 07 -629- 5 20/000 l -07
Rto Cotugo Nestot a2l5-Cento. CEP:ó5 55LUn.

SAo Bena.do/MA

CoNTRATO No 00í/20í9- CMSB
PROCESSO Nô 001/20í9- CMSB

CONTRATO OE PRESTAçÃO DE
SERVIçOS QUE ENÍRE SI,CELEBRA A
CAMARA MUNICIPAL OE SAO BERNARDO
E DANTAS, DOMINICI & SILVEIRA,
ADVOGAOOS ASSOCIADOS, NA FORÍUA
ABAIXO:

A CÂ ARA UNICIPÂL DE SÂO BERNÂRDO/ 4, inscrita no Cadastro Nacionat de
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor n 1&'
Centro, CEPi 65.550-000, São Bernardo/MA, doravânte designada CONTRÂÍANTE,
neste ato representado pêlo Presidente o Sr BERNARDO JOSÉ TRIBUZ DE
CARVALHO, brasileiro, casâdo, inscrilo no CPF no CPF no 961.230.523-49, portador do
RG no 418326959 SSP/MA, doravente denominada simplesmente CONTRATANTE, e
a empresa DANÍAS, DO lNlcl & SILVEIRA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Juíidica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no

23.671.971/0001-69 estâbelecida na Rua Santa Rita, 514, Sele 116 Edifício Cetu,
Centro, São Luís. MA, C€P 650'15-900, neste ato dercminada CONTRATADA,
representada pelo sócio VAGNER MARTINS DOillNlCl JUNIOR, portador do RG no

116717999-1 SSP/MA e CPF no 007.812.123-04, resadente e domiciliado na Rua no '13,

Quadra no 25, Cesa no í0, Baino Araçagy, CEP no 65.110-000, Sâo José dê Ribamar
([/|A), RÊSOLVEÍtl celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade
Pregão Presencial n." 00í/20'19/CPU CÍúSB e do Proc€sso Administrativo n,o
00í/20í9, com fundamento da Lei no 8.666, de 2'l de junho de 1993, da Lei no 10.520,
de 17 de julho de 2002 e na Lei no 8.07E, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
mediante as sêguintes cláusulas e condiçôes:

í. CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presenteTermo é a contratação de sociedadê dê advogados para prestaçáo

de serviços juridicos de atuação consultiva e contenciosa com atendimenlo
personalizado à Câmara Municipal de São Bernardo/MA, conforme especificaÉes e
quantitativos estabelecidos no Editâl do Pregão identiÍicado no preâmbulo e nâ proposta

vencedora, og quais intogram este instrumento, indêpêndentê de transcriçâo.

v
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í.í. Discriminaçáo do objetol
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ITEM DESCRIçÃO

QUANTIDADE
VALOR

ENSAL
ÉSTI ADO

VALOR
TOTÂL
ESTI ADO

01 ContrâtâÉo de sociedâde de ãdvogados
para prestaçáo de serviço§ iurÍdicos de
atuaÉo consultivá e contenciosâ com
atendimento pêrsonalizado à Câmâra
Municipal de Sáo Bernardo/MA

í0 R$ 6.000,00 R$ 60.000,00

2. CúUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1, O ptazo de vigência deste Termo de Contrato ê até 311121201A contados da
assinalura do contrato, proÍrogável na Íorma do aÍt. 57, ll, da Lêi no 8.666, de 1993.

3. CúUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.í. O valor do presenle Termo de Contrato é de R$ 60.000,00 (sessont mil
reeis).
3.2. O cronograma de desembolso será o valor mensal diluido mensalmente até
31112n018, que equivale a R$ 6.000,00 (seir m roais) mensais, nos termos da
alinea 'b', inciso XtV do art. 40, da Lei Federat nô 8.666/93.
3.3, No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execuÉo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhigtas, previdenciários, íiscais I comêrciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integraldo objeto
da contratação.

4. CúUSULÂ QUARTA - DoTAÇÃo oRçAtf,ENTÁRIA

4,í. As despesas deconentes desta contrataçâo eslão programadas €m dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da Cámara, paaa o exercício de 20,19,
na classificação abaixo:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.í, O pagamento será feito pela Câmara Municipal de Sâo Bernardo, em moeda
conente nacional, mediante Transfêréncia Banúria Elêtrônica, mediante a
apresentaÉo da Fatura, Nota Fiscal e atestados pêlo setor responsável,
acompanheda3 das Certidões Negativas de oébito junto ao INSS, FGTS, CNDT e
Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

5.í.1. A CONTRATADA deverá protocotar na sEde desta Câmara a sotacitaçâo de
pagamento, assinada e carimbada pelo rêpresentante legalda empresa em papel
timbrado, contendo o nô do processo licitatório, as informaçôes para cr&ito em
conta corente como: nome e número do Benco, nom6 I númgro da Agência ê

4.
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númêro da conla anexan@
rasura, em letra bem legivel, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de
empenho como também as demais cêítidôes atualizadas: óediíicâdo de
Regularidade de SÍtuaÉo do Fundo de carantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negàtiva de Débito junto â
Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Retaiivos a
Tributos Federais e à Divida Ativa da Uniâo, expeàida por órgãos da Secrêtaria
da Receita Federal do Brasil e da procuradoria Gerat da Fa;enda Nacional. e
certidóes negativas de débitos expedidas por órgàos das Secretarias de Fazenda
do Estado e do Munacípio.

5.2. Como condiçáo paía Administração efetuar o pagamento, a licitente vencedord
dêverá manter as mesÍnas condl'çôes d€ tl abititação: 

-
5.3. O recebimento não êxclui a responsabiliàade da Contrâtada pelo perfeito
desempenho do material Íomecido, cabendo-lhe sanar quaisquer infuularidades
detecíada8 quando da utilizaçáo do refêrido mateÍial:
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamênte
com o númsro de inscriçáo no CNPJ, constante da Nota de Empenho e-do Contrato,
não se edmitindo notes Iiscais/faturas emitidas com outro CNpj, mesmo dê Íitiais ou
d8 matÍiz.
5.5. O pagemsnto daÍ-se-á diretamente na conta conênte da Contratadâ, junto ao
Banco Bradesco, agência no 26i74 e conta conente no 53729-4

6. cúUSULA sExTA - REAJUSTE E ALTEMçÔÊs

6.í. O preço contratâdo é fixo ê ineajustável.
6,2. Evêntuais alteragões conlratuâis reger-se-âo pela disciplina do art. 65 da Lei no
8.666, d€ 1993.
6.3..4 CONTMTADA é obrigada a acêitaÍ, nas mesmas condiçôes contraluais, os
ecréscimos ou supressóes que se Íize.em necessários, até o limite dê 25oá (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.,1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderâo exceder o limite de 25olo (vinte e cinco por cento) do vaior inicial atuelizado
do contrato.

7. cLÁusuLÂ sÉfl Â - ÊxEcuçÃo Do oBJETo

7J. A execuçâo se dará durante o período de vigência do contrato.
7.2. As condigõgs de execuçâo ê recebimento do objeto sâo aquelas previstas no
Termo do RefgÍoncia e prooosta vêncedora, documgntos intàgrentês e
apenaog a oltg contlato.

8. CLAÚSULA OTTAVA - FtScALtZÂçÃO

8.í.4 fiscalizaçáo da execução do objeto será efetuada por Represêntante
designado pela CONTMTANTE, na Íorma estabelêcida no Dêcráo Municipat,
Porlaria ou contrato.

9, cúUSULA NoNA - oBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE E DA GoNTMTADA
§

o
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9.í. As obrigaçóes da CONTMTANTE e da CONTRATADA sâo aquetas previstas
no Termo de Refêrência.

'ro. cúusuLA DÉct A- sANÇôEs AD tNtsTRÂTtvAS

1.1. Comete inÍraçáo administrativa nos termos da Lei nô 8.666, de 1993 e da
Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que:

1.'1.1. inexeculaÍ total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes
assumidas em decorÍência da contrataçâoi
1.1.2. ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;
1-1.3. fraudar na execução do contrato;
1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
1.1.5. comêter fraude fiscsl;
1.1.6. nâo mentiver a proposta.

1.2.. A Conkatade que cometer qualquer das infraçóes discíminadas no
subitem acima Íicará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e crim,nal, às
s€guintes sançôes:

1.2.1. advertêncaa por faltas leves, assim êntendidas aquelas quê não
acârretem prejuízos signiíicâtivos para a contratante;

1 3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cênto) por dia de atraso
injustiÍicado sobre o valor da parcela inadimplida, até j iata do efetivo
inadimplemento, obsêrvando o timite de 30 (trinta) dias;

1..3.,|. multa compensatóriâ de .l 
OôÁ (dez por cento) sobre o valor total

do contrato, no caso de inexecução total do objêto:
1.3.2. em ceso de inexecuçâo parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicade ds formâ proporcional à
obrigâçáo inedimplide:
1.3.3. suspênsão de licitar e impedimento de contratar com o órgâo,
entidade ou unidede administrativa peta qual a Administraçáo pública opeÍa
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
1.3.4. impedimento de licitar e contrelar com o Município de Sáo
Bemardo/MA com o consequerte descredênciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da PMMP/MA pelo prazo de até cinco anos;
1.3.5. dêclaração de inidoneidedê pare liciter ou conlrater com a
AdministÍação Pública, enquento perdurârem os motivos delerminantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sêmpre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;1.4. Também ficam sujeitas às penatidades do ari. 87, t e tV de Lei no 8.666,

de 1993, a Contratada que:
1.4.1. tenha sofrido condenâçáo definitiva por praticâr, poÍ meio dolosos,
fÍaude flscal no íecolhimento de quaisquer tributos;1.42. tênha preticedo atos ilícitos visândo e frustre. os objêtivos dâ
licitaçáo;

1.4.3.demonstre náo possuir idonejdade para contreta. com a Administraçáo
em virtude de atos ilícitos praticados. -N
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processo administrativo que assegurará o contraditôrio e a amplâ defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.'1.6. A autoridade competente, na aplicaçáo das sançôes, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o carálêr educativo da pena, bem
cojno o dano causado à Administraçâo, observado o princípio da proporcionalidade.1-.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradaa no Sistema de
Cadastro Próprio da Câmara.

íí. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

1'1.1. O pÍesente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art.€0 da mesma Ler, sem prejuÍzo das sançóes apÍcáveis.11.2. E admissivel a fusáo, cisâo ou incorporaÉo da contratada com/em outra
pêssoa jurídice, desde que sejam observedos pelá nova pessoa iurídica todos os
requisitos de habititação exigidos na ticitaçáo originat; selam maátiaas àJ Oemais
ctâusutas e condições do contrato; náo haja prejuízo à exêcuçáo do objelo pactuado
e haja a anuência expressa da Administráçáo á continuidadé do 

"onii"à'1'1.3. Os casos de rescisáo contratual seÍão Íormalmente motivados.
assegurando-se â CONTMTADA o direito à prévia e ampla deÍesa.11.4. A CONÍMTADA reconhece os direitos da COilfúfÀllfe em caso oe
rescisão administrativa prêvista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.

1l-u^_^- -o-t:,ry t rescisáo será prêcedido de Retatór;ô ind;;iivo dos seguintes
asírectos, conforme o câsol

1.5. A aplicaçâo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em

'11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
1_1_ ,? Relaçáo dos pagamentos já eÍetuados e aindâ devidos;1'1.5.3. tndenizaçóes e muttas.

CúUSULÂ DÉCI IA SEGUNDA - VEDAçÔES

12.1. É vedâdo à CONTMTADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este
operação Íinanceira:

Termo de Contrato para qualquer

12.1.:2 intenompeÍ a execução conkatual sob aleqacão deinadimptemento por parte da COúMTANTE, salvo nos casãíirevistos
em lei.

í3. CúUSULÂ DÉCt A TERCETRA _ DOS CASOS O |SSOS.

13 1 Os casos omissos serão decididoE pela CONTMTANTE, seoundo as
disposiçôes contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no .t0.52ô, ae ãàOã'e o._ai"nomes gerais de liciteçôes ê coniratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposiçôes contidas na Ler no LO7B, ae rgSO _ óàdiso ãã ôàt""" OoConsumidor - e normas e princlpios gerais dos contraoi.

'12.

14. CúUSULA oÉc|MA QUARTA - PUBLIcAçÃo
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'14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a pubticaÇâo deste
insirumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de 1993.

15- CúUSULA DÉcItrA oUINTA - FoRo

15.1. O Foro para solucionar os litígios que deconerem da execução deste
Termo de Contralo será o da Comarca responsável por Sáo Bernardo/MÀ.

Para Íirmêza e validade do pacluado, o presente Termo de Contrato Íoi lavrado em 3
(lrês) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordêm, vai assinado pelos
contraenles.

São Bernardo (irA), 07 de março de 2019.

Nome:

Nome:

VZ

cpr$J{_,e-Á95-at3 co

^J/, /1, /âz
\RDO JOSE TRIBUZI DE CARVALHO

Prcsidento da CMSB
Responsável legal dâ CONTRATANTE

VAGNE úNroR
D,ANIÁS, DOMINICI & SILVEIRA, ADVOG os Ássoc/ÁDos

Responsável legal da CONT TADA

TESTEMUNHAS

So.". ê


