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CONTRATO N" OO2/20í8 - CÁMARÀ MUNTCIPAL DE ALDEIÀS ALTAS

CONVITE OO2/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS _ IIIA

CONTRÂTO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIçOS TÉCN|COS

ESPECIALIZADOS QUE ENTRE SI

CELEBRAM A CÂMARA

MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS E

ADENILSON DIAS SOCIEDADE

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NA

FORMA ABAIXO:

Pelo presente rnstrumento público de contrato de prestação de se.viços que

ENtrE Si CEIEbTAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS. dOTAVANIE

denominada CONTRATANTE. inscrita no CNPJ no 12 124.2101000't-7O. com

endereÇo na PraÇa Gonçalves Dias, 275. Centro. CEPr 65.6'10-000, Atdeias Attas

- lúaranhão ao frnal assinado poÍ seu representante legal o senhor JAILSON

MELO DÊ SOUZA. brasileiro, casado, Presidente da Câmara, inscrito no

CPF/MF no 478 361.564-00, portador da Carteirâ de ldentidade no

036884732009- 1, residente e domiciliado no Municipio de Aldeias Altas - MA. e

dê outro lado a CONTRATADA. ÂOENILSON DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL

DE ADVOCACIA, inscrata no CNPJ 27.31 3.420/0001-84, com sede na Rua Dr.

Berredo, n" 811, Centro. Caxias - lü4, CEP 65.604-050. representada por

ADENILSON DIAS DE SOUSA, brasileiro, divorciado, inscrito na OAB - MA n"

11005, Íesidente e domiciliado na cidade de Caxias - MA, ajustam o pÍesente

CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIÇOS.
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DO FUNDAMENTO: A presente contralação decorre dâ Carta Convite no

002/2018 devidamente publicada no Ouadro de Avisos da Câmara Municipat,

conforme determinaçáo da Lei no 8.666/1993 e suas alteÍaçôes

1. CLÁUSULA PRIMETRA - DO OBJETO:

A presente LICITAÇÃO tem por objeto a contratacâo de êscritório de

advocacia Dara orestacáo dê sêrvicos de assessoÍia iuridica e consultoria
em qêst:lo pública. com âs sêquintês êspecificacôes detalhadas:

a) o ajuizamento e acompânhamento de demandas judiciais perante todas as

instâncias e tribunais do pais, especialmente junto à JustiÇa Estadual de Aldeias

Altas, ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à Justiça Federal, ao

Tribunal Regional Federal da 1â Regiáo, ao Superior Tribunal de Justiça e ao

Supremo Tribunal FedeÍal, de acordo com as necessidades da Câmara

Municipal,

b) o acompanhamento de pÍocessos administrativos de inteíesse da Câmâra

Municipaljunlo aos órgáos públicos Íedêrais, estaduais e municipais, de acordo

com as necessidades:

c) o acompanhamento de processos adminiskativos internos, de acordo com a

soliciiaçãoi

d) a elaboração de projetos de leis, projetos de Íesoluçáo, projêtos de decreios-

legisiativo, proJetos de poÍta.ias, oÍicios, pareceres, e tudo mais quanto for

necessáriol

e) assessoria Juridica e consultoria junto à Diretoria Geral e demais setores da

Câmara Municipal, bem assim peÍante as comissÕes permanentes e prgvisónas

da Casa Legislativa;
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f) trabalho de controle interno dos atos administÍativos:

g) consultoria na gestão de pessoal:

h) consultoria no controle financeiro (receita e despesas); consultoria na

administraçáo geral dos bens e do patrimônio da Câmara Municipal:

i) assessoria e consultoria no desenvolvimento do processo legislativo, bem

como nos demais serviços e trabalhos desenvolvidos no âmbito do Poder

Legislativo dê Aldeias Altas. de acordo com a solicitação.

2. CLAUSULA SEGUNDA . DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

2.1. Compete à CONTRÁTANTE:

2.1.1 Acompanhar. por inteÍmédio de funcionário designado, todo o tÍabalho

realizado pela CONTRATADA;

2.1 2 A CONTRAÍANTE se obriga a Íornecer os documentos necessários ao

desenvolvimento dos trabalhos; permitir o integral acesso do contratado aos

documêntos pêrtinentes, como também eos arquivos respectivos

2.2. Compête à CONTRATADA, além dos serviços constantes da Cláusule
Primeira:

2.2.1 Responsabilizar-se pelo pessoal têcnico especializado permanente

necessário à execuçáo do contrato;

2.2.2. A CONTRATADA se obngâ, pêlos termos deste conlrato, a executar os
serviços descritos, empregando as lécnicas e a metodologia pe(inentes aos
serviços, agindo com zelo e eficiênciâ e acompanhando os todos os processos
que lhes foram submetidos à apreciação até a sua final apreciaÇão;
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2.2.3. Manlet absoluto sigilo sobre todos os documentos e elementos que

passem pela apreciaçâo da CONÍRATADA.

2.2.4. Manier, durante toda a vigência do contrato, as condições

habilitação, a serem comprovadas sempre quando da solicitação

pagamento.

3. cLÁUSULA TERcEIRA . Dos PREcoS E coNDIcÕEs DE PAGAMENTo:

3.'1 Pela exeÇução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE

pagará à CONTRATADA, a importância totalde R$ 77.000.00 (setenta e sete mit

reais), paga em 11 (onze) parcelas, no Valor de RS 7.000,00 (sete mil reais)

cada, referentes aos seÍviços prestados dentro dos onze meses de vigêncra

deste contrâto, por meio de transferência ou depósito em conta a ser inÍormada

pela licitante vencedora mediânte apresentaçáo das notas Íiscais atêstedas
pelo responsável pela fiscalização do conlreto.

3.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de

liquidação. qualqueÍ obrigação que lhe íor imposta, em virtude de penalidade ou

inadamplêncra. sem que isso gere diíeito ao ple o de reajustamento de pÍeços

ou correção monetária (quando for o câso).

4. CLÁUSULA QUARTA _ DA vIGÊNcIA:

4.1 . O píazo de VIGÊNCIA do pÍesente contrato será de 1 'l (onze) meses, âlé
dia 31 dê dezembío de 2018, a contar de sua assinatura, podendo seí
pÍorÍogado a critério das partes, mediante termo aditivo, nos termos do inciso ll

do aÍtigo 57 da Lei n'6.666/1993.

5, CLÁUSULA OUINTA - DAS DESPESAS ACESSóRIAS:
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5.1 . Todas as despesas necessáÍias à execuçáo deste contrâto como íotocoprâs

autenticaçóes, certjdôes pericias, custas, etc. deslocamentos

EXTRAORDINARIOS, como viagens a serviço e no interesse da Contratante,

sempre que necessário e desde que fora do local da sede da Contrâtânte,

corÍerá por conta oa CONTRATANTE

SUBCLAUSULA ÚNICA - As despesas realizadas com deslocamentos

delerminados pela CONTRATANTE, em razão de interesse público

superveniente, deverão ser objeto de comprovação e Íeembolso.

6. CLÁUSULA SEXTA. DA NATUREZA E DO REGIME DÊ EXECUCÂO:

61 O presente contrato tem a nalureza de pÍestaÇão de serviços com

Íemuneraçào a titulo de honorários, não constituindo vínculo empregatício nem

qualqueÍ outÍâ Íelaçáo trabalhista, que náo a de realização de serviços técnicos

especializados. regulados por lêgislaÇáo própria, forâ das cláusulas da C.L T.,

como também, e de consequência, desobrigando a CONÍRATANTE de

qualquer ônus decorrente do sistema pÍevidenciáÍio ou t.abalhista.

6.2 O presente contrato é sob o regime de execução indireta

7. CLÁUSULA SÉTIMA . DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA:

71. Correrão as despesas poÍ conta da dotação orçamentária abaixo

discriminada:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Proieto Atividade: 2002 - Manutenção das Atividedes Adminiatrâtivas;

Fonte dê Recurso: 01000 - Rêcursos Ordinários;

Elemento da Oespesa: 3.3-90.35 - Serviços de Consultoria.
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8. CLAUSULA otrAvA - DA FoRMA DE pREsrAÇÃo Dos sERvtÇos:

8.1 A CONTRATADA, desde que observadas as disposiçôes da cláusula

segunda, prestarâ os serviços sem submassão de local, ou de tempo integral,

tampouco obrigaçáo de dedicaçáo exclusiva.

9. cLÁusuLA NoNA - DA RESctNDtBtLtoADE:

9.1. A inexecução, total ou parcial, deste contralo ensejaÍá a sua rescisão com

as consequências contÍatuais e as pÍevistas em lei ou Íegulamento

SUBCúUSUtÂ PRiMEIRA - Constituem motivos para rescisão de pleno direrto

do presente Contrato, as hipôteses elencadas no art. 87 da Lei no 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Íescisâo do presente Contrato podeÍá ser

determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados

nos incisos le ll do art 79 da Lei no 1666/93, devendo ser precedada de

autorização escrita e fundamentâda da autoridade superior.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - O Contrato podeÍá ser rescindido,

amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de

licitaÇão, desde que hala conveniência para a Contratante.

SUBCLÁUSULA AUARTA - O Contrato poderá ser rescindrdo judicialmente nos

termos da legislaçáo processual vigente

suBcúusutA QUINTA - Fica, ainda, assegurado à contratante. o direito de

rescindiÍ este conkato, independente de aviso extÍaiudicial ou interpolaÇão

judicial, nos casos seguintes:

a) atraso injustificado no Íornecimento;

b) interrupÇão do serviço,

c) descumprimento de qualquer determinação da Contratante, feita em base

contratuali
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d)

e)

transferência do objeto deste Contrato a teÍceiros, no todo ou em parte, sem

auto.ização prévia e expÍessa da Contratante,

desalendimenlo das determinaÇóes regulares de Íepresentantes que íorem

designados pela ConlÍatante para acompanhat a execuçáo, na qualidade de

fiscal;

cometimento reiterado de falhas causadas na execução do objelo.

10. CLÁUSULA OEZ . DA FUNOAMENTACÃO LEGAL:

10.'1. Este contrato é íarmado na modalidade de Carta Convite no 002/2018. cuja

homologaçâo ê adjudicação foram a Íavor da conlratada, de acoído com a Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993:

'10.2. Os casos omissos seíáo decididos, conforme o caso, nos termos da

legislação vagente, aplicável à espécie especialmente o Código Civil Brâsileiro,

a Lei 8.666/93 e as resoluçÕes do Tribunalde Contas do Estado

10.3. Correrão por conta da CONTRATADA lodâs as despesas com o lmposto

de Renda, encaÍgos sociais e pÍevidenciários. inclusive o lmposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, conforme a legislaçáo tÍibutária em

vigor.

11. CLÀUSULA ONZE - DO FORO:

11.1 Paía ditmií qúaisquer dúvidas que porventura venham surgk no decgrrer

da execução do presente instrumento contratual, as pârtes de comum acordo

elegem o ÍoÍo da Comarca da Contratante
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'11.2 Estando justas e mutuamente contratadas, as partes assinam o presente

contralo em 03 (kês) vias de igual teor. na presença de duas testemunhas

idônêas que abaixo subscrevem e se identificam

12, CLÁUSULA DOZE _ SANÇÕES IPENALIDADES} ADMINISTRATIVAS

PARA O CASO DÊ INAOIMPLEMENTO CONTRATUAL:

Pela inexecuçáo total ou paÍcial do contrato a Administraçâo poderá, garântida

a prévia dêfesa, aplicar ao conlratado as seguintes sanções:

I - advertência:

ll - multa, nas seguintes condiçÕes:

a) Em caso de aÍaso na prestaçào dos serviços, ou na recusa da assinatura do

contÍato será aplicada à contratada rnulta moratória de valor equivalente a 1olo

(um poÍ cento) sobre o valor total previsto no contrato, por dia útil excedente ao

respectivo prazo, limitada a 10o/o (dez por cento) do valor total pactuado, a qual

deverá ser recolhida na tesourãria da Câmara Municipal no prazo de cinco (05)

dias úteis a contar da intimaçáo, sob pena de execução judicaal

b) PeÍa inexecuçáo total ou parcial do contrato, a Câmara Municipal poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sançóes previstas no adigo 87

da Lei no 8 666i 1993, sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10%

{dez por cênto) sobre o valor total do contrato.

lll - suspensáo temporária de participaçâo em licilação e impedimento de

contratar com a AdministÍaÇão, poÍ prâzo não superior â 2 (dois) anos;
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lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administraçâo

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que

seia promovida a reabilitação perante a própria autoÍidade que apllcou a

penalidade, que será concedida sempÍe que o contratado ressaÍcir a

Administraçáo pelos prejuizos rêsullantes e após decorrido o prazo da sançáo

aplicada com base no inciso anterior.

§ 20 As sançÕes previstas nos incisos l, lll e lV poderão ser aplicadas juntamente

com a do inciso ll, íacultada a deÍesa pÍéviã do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3ó A sanção estabelecida no inciso lV deste artigo é de competéncia exclusiva

do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conÍoíme o caso,

ÍacLrltada a deíesa do intêíessado no íespectivo processo, no píazo de 10

(dez) dias da aberturâ de vista, podendo a Íeabilitaçáo ser requeÍida apôs 2

(dois) anos de sua aplicação.

As sançÕes previstas nos incisos lll e lV poderão, tâmbém, ser aplicadas às

empresas ou aos profissionais que. em razão dos contratos regidos pela Lei de

licitaçóes e este editall

'l - Íenham soírido condenaçáo definitiva poÍ praticarem. por meios dolosos,

fraude íiscal no Íecolhimento de quaisquer tributosi

2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a rrustrar os objetivos da lacitaçào;

3 - Demonstrem náo possuiÍ idoneidade para contratar com a AdministÍaçâo em

virlude de atos ilicitos praticados.
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CONTRAÍUAL:

_ DA VINCULACAO UTúENTO

O contÍato fica vinculado ao edital e seus anexos, bem como â lei 8666/93 e

demais legislações pertinentes.

14. - CLÁSULA QUATORZE _ DA REPACTUACÃO:

Ocoírendo às hipóteses previstas no aítigo 65, incaso ll, alínea "d", da Lei n.

8 666-93, sêrá concedido reequilibrio econômico-financêiro do contralo,

requerido pela contratada, desde que suficieniemente comprovado. de íorma

documental, o desequilibrio contratual, não havendo hipótese de reajuste.

Aldeias Altâs 05 de Íevereiro dê 2018

JAILSON MELO DE SOUZA

PRESIDENTE OA CÀMARA IVIUNICIPAL

CONTRATANTE

A9 SOCIEDADE IIíDIVIDUAL ÔÊ AbVOCACIA

' CNPJ 27.313.420/0OO1 -84

CONTRATADA

ADENILSON DI

TESTEMUNHAS

Nome:

Nome.
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