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coNTRATo No ool/2020- cMSE
PROCESSO No 0í7120í9. CMSB

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, iNSCritA NO CAdASITO NACIONAI dC
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.S20|OOO1-07, sediada na Rua Coneoo Ne;tor n0215_
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, doravante designada ô"óf,ffiafaHfg
neste- a'to Íepresentado peto presidente o Sr. BERNARDb JOSÉ fAteUZt Og
CARVALHO, brasiteiro, casado, inscrito no CpF n. CpF n. 961.2:O.SZãS, ftl,tuaol. OoRG no 418326959 SSp/MA, doravante denominâda simptesmeôte coNTÊÀTANTE. e
a empresa DANTAS & DOMtNICI, ADVOGADOS ASSOCIAOOS, inscrita no CadastroNacionat de pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Ê".*ãã ,oo o n.
23.671.971/0001-69 estabetecida na Rua Santa ntta, Ste. àara- r i O-Êdiicro catu.Centro, São Luis, MA, CEp 65015-900. neste ato Oenorinaaa õOrufànraOl,
representâda peto sócio vÁGNER MARTTNS DoutNtcr .rúHroÀ, fo.tJoi ao nc n.
1 í 6717999-1 SSP/I/A e CpF no OO7.812j23-04, residente e domiciiiadà na nua n" t:,
çy:9,1I: ?-, 9i:, no 'Í0, Barrro Araçasy, cEp n. 6s.1 I o-ôoo, iáo .lãà a" nio".",(MA)-RESOLVEM cetebrar o presente Cóntrato decorrente da f.",laiaã"á .-ocr,,O"a"pregeo prêaenciet n.o 008/20i9/CpL/ CMSB e do processo Administrativo n.o0í7120í9, com fundamento da Lei n.8.666, de 21 dejunho de rSgg, à" L"i ;" rO.SZO,
de í7 de jutho de 2002 e na Lea no I 078, de 1990 _ Código de DutÉ" ào óon"urn,ool-
mediantê âs seguintes cláusulas e condições:

í. cLÁusuLA pRtMEtRA - oBJETo

O objeto do presente Termo é a contrataçâo de sociedade de advogados para prestaçáo
de serviços jurídicos de âtuação consultiva e contenciosa com âtendimento
personalizado à Câmara Municipal de São Bernardo/MA, conforme especificaÇôes e
quantitativos estabelecidos no Edital do pregão identificado no preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais inlegram êste instrumento, independentê de trânscrição

í.í. Discriminação do objetol

coNTRATo DE PRESTAÇÃo DE
SERVIçOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
cÂMARA MUNtctpAL DE sÃo aERNARoo
E DANTAS & DOMINICI, ADVOGADOS
ASSOC!ADOS. NA FORMA ABAIXO:

VALOR VALOR
QUANTIDADE MENSAL TOTAL

ESTIMADO ESTíMADO

PáEiãa U6



ffi
ESTÀDO DO MÁRANHÃO

CÁMAN.4 MUNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO
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Contratação dê sociêdadê de advogados
parê prestaÉo de sêrviços juridicos de
âluaçáo cons[rltiva ê contenciosâ com
êtendimento personaljzado â Càmêra
lúunicipal de Sào Bernardo/lvlA

R$ 6.000.00 R$ 72.000.00

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA

2.1, O prazo de vigência dêste Termo de Contrato é até 31tj2/2120 contados da
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, ll, da Lei no 9.666, de 1g93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO

3.í. O valor do presente Termo de Contrato e de Rg 72.0OO,OO (setente e dois mil
reais).
3.2. O cronograma dê desembolso será o valor mensal diluÍdo mensalmente atê
3111212018, que equivate a Rg 6.000,00 (seis mil reais) mensais, nos termos da
elínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Fedêrat n. 8.666/d3.
3.3. No valor acama estáo incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhastas, previdenciários, Íiscais e comercjais incidentes. tâxa dê
administraçáo, frete, seguro e outros necessános ao cumpnmento integraido objeto
da contratação.

4. CLÁUSULA OUARTA - DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotaçáo
orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara, paia o exercÍcio de 2020,
na classificação abaixo:

01 031 0020 2107 00oo 3.3.90.39.00

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.í. O pagamento será feito pela Câmara Municipat de São Bernardo, em moedacorrente nacional, mediante Iransferência Bancária Eletrônica, mediante aapresentação da Fatura, Nota Frscal e atestados pelo setor íesponsável,
acomp_anhadas das Certidões Negatrvas de Débito lunto ao |NSS, FGTS. CNDT e
Certidâo de Regularidade com a Fazenda Federal.

5.í.í. A CONTMTADA deverá protocolar nâ sede dêstâ Câmarâ a solicitação dê
pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
timbÍado, contendo o no do processo ljcitatório, as infoinações pa.a crédito em
conta oorrente como: nome e número do Banco, nome e númeao da Agéncta e
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emíti'da sem
rasurâ,. em letÍa bem legívê|, juntamente com cópia do contrato, cópia dâ nota de
empenho como também as demais certidõês atualizadas: óertrficado de
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Regularidade dê Situação do Fundo de Garaôtia do Tempo de Servrço - FGTS
Certidâo de Debitos Trabalhistas - CNDT, Cêrtidão Negâtiva de Debito junto â
Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negat,va de Débitos Retativos a
Tributos Federais e à Dívlda Ativa da Uniáo, expedida por órgáos da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e da procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e
certidÕes negatavas de débitos expedidas por órgãos das Secretar as de Fazenda
do Estado e do Muôicípio.

5.2. Como condição pêra Administraçâo eÍeluar o pagamento a licitante vencedoru
devetá manter as mesmas condições de hab itaçào
5.3, O recebimento nâo exclui a responsabiliáade da Contratada pelo peíeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer lrregutaridades
detectadas quando da utilização do referido material;
5.4. A nota fiscalfatura deverá ser emttida pela propfla ContÍatada, obnqatoriamente
com o número de jnscrição no CNpJ. constante da Nota de Empenho e"do Contrato,
náo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNpj, mesmo de filiais ou
da matÍiz.
5.5. O pagamento dar-se-á djretamente na conta corrente da Contratada, lunto ao
Banco Bradesco, agência n.2617-4 e conta corrente no S372g-4

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTÊRAÇÕES

6.í. O preÇo contratado é fixo e irreajustável.
6.2, Eventuais alteÍaçôes contratuâij reger-se_âo pela disciplina do art 65 da Lei no8.666, de 1993.
6.3. A CONTMTADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condiÇôês contratuals, os
acréscjmos ou supressôes que se fizerem necessários, até o li;ite aà zàü luinte ecinco por cento) do valor iniciat atuâtizado do conkato.
6.4, As SUpÍessões resultantes de acordo Çelebrado entre as panes contratantespoderáo exceder o limite de 25% (vrnte e cinco por cento) do vaior rnii,al-atuatrzaoo
do contretô

7. CLÁUSULA sÉTIMA . ExEcUçÃo Do oBJETo

71. A exêcuçáo se dârá durante o período dê vigência do contrato
7.2. As condiÇôes de execLrçáo e recebimento-do objeto são aquelas previstas no
lormo oe H-eterência e 9ÍoDosta vêncedora, documentos integrantes eapensos a este contrato.

8. CLAÚSULA OTTAVA - FtSCALtZAÇÃO

8.í.4 Íiscalização da execuçào do oblero será efetuada por Representante
desrgnado peta CONTMTANTE. na forma estabelêcida no'Decrero Munrc,pat.
portaria ou contrato.

9. CLÁUSULA NONA _ OBRIGAçOES DA CONTRAÍANTE E DA CONTRATADA

9.í. As obrigaçôes da CONTMTANTE e da CONTMTADA são aquetas previstas
no Termo de Referência.
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í0. CLÁUSULA DÉCIMA- SANçÕES ADITIINISTRATIVAS

I .1 . Comete infraçáo administrativa nos termos da Lei no 9.666, de 1993 e da
Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que;

1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes
assumidas em deconência da conlrataçáo;
1.1.2. ensejar o retardamento da exêcução do objeto;
1.í.3. fraudar na execuÇão do contrato;
1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
1.1.5. cometer fraude fiscali
1.1.6. não mantiver a píoposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer dâs infraçôes drscriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem preluízo da rêsponsabilidade clvil e criminal. às
seguintes sançóes:

1.2.1. advertência por faltâs leves, assim entêndidas aquêlas que não
acarretem prêjuízos significatjvos para a Contratante;1.3. multa moratória de O,3o/o (zeto vírgula três por cento) por dia de âtraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, obsêrvando o timite de 30 (trinta) dias,

1-3.'1. multa compensatória de 10% (dêz por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecuçâo total do objeto;
1.3.2. em caso de inexecução parcial, a rnllta compensatóna no
mesmo percentual do subilem acima. será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimptidai
1.3.3. suspensáo de licitar e impedimento de contratar com o orgào,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Âdministração púbtica opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anosi
1.3.4 jmpedimento dê licitar ê conkatar com o Munlcípio de São
Bernardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de
Câdastro Próprio da PIIAAP/MA pelo prazo de até cinco anosi
1.3.5. declaração dê inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraçâo Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reâbilitação perante a própna
autoridade quê aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressaÍcir a Contratante pelos prejLrízos causadosi1.4. Também ficam sujeitas às penalidadês do art. 87, lll e tV dâ Lei nô 8.666,

de '1993, a Contratada que:
1.4.1. tenha sofrido condenação deÍinitiva poÍ praticar,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributosi

por meio oo osos

1-4.2. tenha praticado atos ilicitos vlsando a frustrar os objetivos da
licitaçâo;

1.4.3.demonstre nâo possuir idoneidade para contratar com a AdministraÇão
em virtude de atos ilícitos praticados.'1.5. A aplicação de qualquer das penâlidades previstas realizar-se-á em

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n.8.666, de 1993.

&
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1.6. A autoridade competentê, nà apticaçao aãã-Çnçoãã em
consideração a gravidade da conduta do infrator o carátêr educativo da pena, bem
como o dano causado à Administraçâo, observado o princípio da p.oporctonaltdade
1.7. As penalidades seráo obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da Câmara.

í 1. GúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REscISÃo

11.1 O pÍesente Termo de Contrato poderá ser rêscindido nas hipótêses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indtcadas no
art 80 da mesma Lei. sem preluizo das sanÇôes aplicávets.11.2 E admlssível a íusão, cisão ou incorporação da contratâda com/em outrâ
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
rêquisitos de habilitêçâo exigidos na licitaçâo original; sejam maÁtidas as demâis
cláusulas e condiçôes do contralo, não haja preluíio à exeóução do obleto pactuâdo
e haja a anuênciâ expressa da AdmanistraÇão à continujdadé do cont;ato.'11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmentê motivados
assegurando-se à CONTMTADÂ o direito à prévia e ampta defesa.11.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da COiITRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no aÍt. 77 da Lei n" 8.666, de 1g93.11.5. O termo de rescisâo será precedido de Relatório indicativo dos segulntes
aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parciatmente
cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já êfetuados e einda devidos:11.5.3. lndenizações e multas.

cLÁUSULA DÉcI IA SEGUNDA - vEDAçÓES

12.1. E vedado à CONTMTADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para quatquer
operação financeira;

121.:2. interromper a execução contratual sob aleqacão deinadimptemento por parte da CoNTMTANTE, satvo nos casà-s iievrstosem lei.

cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA - Dos cAsos oMIssoS.

13 1 Os casos omissos seráo decididos pela CONTRATANTE, sequndo asdisposiçóes contidas na Lei no 8 666. de 1993 na Ler n. rO SZO Oe ãOõã"e aãrrarsnormas geraas de licitaçôes e contratos âdmintstrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidâs na Lei no 8.078, ae teso - côotgo à; 

-ó"fà"" 
ao

ConsUmidor ' e normâS e princípios gerais dos contratos.

Z)

12.
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14, CúUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO

14.1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por eírato, no Diário Oficial do Estâdo, no prazo previstà na Lei no
8.666. de 1993.

ís. cLÁusuu oÉcrun outNTA - FoRo

15.1. O Foro para solucionar os litÍgios que decorrerem da êxêcuçáo deste
Termo de Contrato será o da Comarca Íesponsável por São Bernardo/MÁ.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3
(kês) vlâs de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, var assinado pelos
contraentes.

São Bernardo (MA) 03 de janeiro de 2020.

CPFNome:

Nomê: cPF a5_í-2êL-4!_3-z

í«*{"ü,á,h"1á"^«
Presidente da cMSB

Responsável legal da CONTRATANTE

'-à-,'4
vÁcreíliliatrr.rs ool,rrr.rrcr rf rron

DANTAS & DoMTNtcl. novoeaoos fssoc/ÁDos
Responsávet regat da CONTRÁTADA

TESTEMUNHAS:

?ágina 6/6


