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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

pRAçÂ BERNARDo coELHo DE ALMEIDA I{o 862 - cENTRo - sÃo genÍ{anoo/ua
CÍ{PJ: 06.125,389/OOOl-88

coNTRATo DE PRESTAçÃo DE sERyIÇos N. z0ztoztz}0t

INEXIBILTDADE DE LrcrrAÇÃo N" 001/2021

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃo DE SER\|IÇoS DE ADVoCACIA:

Contrato público de prestação de serviços que entre si fazem o MLNICÍPIO OE SÃO BERNARDO,
pessoâ jurídica de direito público intemo, atrayés de sua PREFEITURA MLINICIPAL, inscrita no
CNPJ sob o n. 0ó.125.389/0001-88, com sede na Praça Bemardo Coelho de Almeida, n" 863, Centro,
São Bemardo, Maranhão, CEP: ó5.550-000, neste ato repÍesentado pelo Gestor da Administração,
Sr. Francisco das Chagas Carvalho, CPF n' 182.609.183-15, Nacionalidade brasileiro, Íesidente e

domiciliado cidade de Magalhães de Almeida/MA, aqui denominado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa NASCIMENTO NETO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscdta no CNPJ n" 40.010.313/0001-30, situada na Rua
Miquerinos N'01 - Edf. Golden Tower, Sala 21ó - jardim Renascença, São Luís, Maranhão, CEP
65.075-038, neste ato representado por seu responsável legal, Edmundo Soares do Nascimento Neto
OAB/MA 14.136, doÍavante denominada CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

DO OBJETO:

DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DO CONTRATO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato público de prestação de serviços é

firmado com base no pÍocesso de inexigibilidade de licitação, em tazão dz notótia especialização da

empresa contÍatada e inviabilidade de competição na área jurídica, em decorÍência da singularidade

do serviço, conforme previsto no Art. 25, li, c/c Art. 13, ambos da ki FedeÍaln.8.666/93 e alteraçôes

dada pela Lei n. 8.883 /94, Lei n' 9.032/95 e Lei n. 9.648/98.

CLÁUSULA SEGUNDA - Constitui objeto deste ajuste a Contratação de empÍesa

especializada para execução dos Serviços de Consultoria e Assessoria Juridica para suprir as

necessidades da Administração Municipal, compÍeendendo o auxilio na elaboração de Projetos de

Lei, Decretos, PortaÍias, atos normativos e yetos a proposiçÔes do legislativo; acompanhamento

administrativo de processos extemos foÍmulando requerimento, petições, defesas recu$os e

paÍticipando de atos, no que couber, perante o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Tdbunal
de Contas da União, Controladoria-Geral do Estado e ConüoladoÍia-Geral da União;

acompanhamento jurÍdico de processos administrativos intemos, quanto a cofieta elaboração,

emitildo pareceres quanto a recursos interpostos; orientação jurídica aos diversos setores da

administração; Procuradorias, nas consultas, diligências e celebrações de Ajuste; odentar as atividades

de todos os setores e diretorias deste município, fomecendo subsidios para realrzaçâo das atividades

rotineiras, emitindo pareceres escritos ou consultas, mediante provocação dos Órgãos da

Administração; orientaÍ os agentes públicos nos atos de gestão e decisões administrativas.

il



l,-+r-. .' &I

Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERÍIARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
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DAS CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CLÁUSULA TERCEIRÁ - Compete à empresa contratada a execução dos serviços
previstos na cláusula anterior, com denodo e responsabilidade, adotando todas as medidas necessárias
à concreção do objeto contratado, dentre elasr

a) Seguir as diretrizes técnicas do Município de Sao Bemardo, emanadas diretamente ou por
intermédio dos seus órgão auxiliares, aos quais a contratada se reportaÍá nas questões controvertidas
e complexas, comprometendo-se a adotat a tese jurídica que melhor atenda ao interesse público,
predispondo-se ao debate técnico que vise ao aprimoramento e padrão mínimo de qualidade dos
sewiços públicos;

b) Orientação e acompanhamento dos processos e prestação de Contas oriundos do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão; Orientação e acompanhamento das inspeçôes feitas pelos órgãos

de controle extemo; Orientaçâo na formalização de justificativas, Defesas e Recursos de

Reconsideração e de Revisão junto aos óÍgãos de conhole extemo quando figurar no polo passivo o
Poder Executivo Municipal; O entação na área de licitaçôes e contÍatos administrativos; O entação
na gestão e fiscalização da execução de contratos de fomecedores e prestadores de serviços

c) Sff o fiel depositário de toda a documentâção que lhe foÍ eníegue, mediante recibo, pela

conffatante, até a sua total devolução, que também deverá ser feita mediante recibo,'

d) Disponibilizar documental e viÍfualmente à conffatante, as peças elaboradas em

cumprimento ao contrato;

e) Quando da rescisão contratuâl, se vier a ocorrer, apÍesentaÍ relatório completo dos serviços
já executados;

f) Realizar os serviços contratados com exclusividade;

§ Único - Caso se mostrem necessários, os serviçosjudiciais serão prestados najurisdição

competente da Justiça Federal, bem como nos Tribunais Regionais Federais e demais tribunais
superiores, de forma contínua e até o julgamento filal do processo com o trânsito em julgado da

decisão,'

CLAUSULA QUARTA - São responsabilidades do Conffatante:

a) Outorgar procuração adjudicia ex extra, com poderes específicos ou gerais para interposição

dos recunos ou medidasjudiciais cabiveis, conforme previsto no AÍ. 105 do novo Código de Processo

Civil, bem como pâra atuar junto aos órgãos públicos, com firma reconhecida;

b) Entregar à contratada as informações e documentos solicitados inerentes à execução dos

serviços, principalmente as que se destinam ao levantamento do valor dos créditos;

c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos sewiços, com observância da Lei Federal n"
8.90ó196 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasí);
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CLÁUSULA QUINTA - As despesas operacionais gerais serão da empresa

CONTRATADA, hcando o CONTRATANTE responsável por eventuais despesas taxas de serviços
junto à órgãos públicos, e despesas com locomoção de oficiais de justiça ou pericias, e ainda, pelo
ressarcimento no caso de execução de serviços em outra comarca que não no local de ajuizamento da
ação, ficando tal ressarcimento restrito aos custos com deslocamento, alimentação e hospedagem.

CD(USULA SEXTA - Em caso de deslocamento para ouüa Comarca a interesse da
atividade, a CONTRATADA fica obrigada a comunicar referida viagem com pelo menos 24 (vinte e
quatÍo) horas de antecedência, por escrito, sendo tal comunicação requisito para o Íessarcimento de
eYentuais despesas.

DA DOTAÇÁO ORÇAMETARIA, PREÇO E DO PAGAMENTO:

CLÁUSULA SÉTIMA - As despesas decorrentes da execução deste conúato ocorÍerão por conta da

dotação orçamentária: 14.122.0050.2091.0000 - MANUTENCAO DA ASSESORIA JURIDICA
339039-00 - Outros serviços de Terceiros - PJ, constante do Orçamento vigente

CLAUSULA OITAVA - Os contratantes ajustam o valor de R$ 10.000,00 ( dez mil
reais) mensal, totalizando R$ 110.000,00 pelo prazo total do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento à conffatada será efetuado até cinco dias úteis após o
recebimento da nota irscal/fatura pela lscalização do contÍato, desde que a contratada apÍesente os

documentos de cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no
que se refere às retenções tributárias e previdenciária e a compÍovação das obrigações trabalhistas.

PARÁGRAFo SEGLINDo: Antes de qualquer pagamento serão observadas

b) a comprovação de regularidade peÍante o INSS (CND-INSS) e a Justiça do Trabalho (Certidâo

Negativa de Débitos Trabalhistas).

PARÁGRAFO TERCEIRO: A sitério da conhatante, poderá ser utilizado o valoÍ contratualmente

devido para cobú dÍvidas de responsabilidade da contratada relativas a multas que the tenham sido

aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

PARÁGRAFo QUARTo: Qualquer erro ou omissáo havidos na documentação fiscal ou na fatura
será objeto de correção pelo licitante vencedor e haverá em decorrência, suspensão do prazo de

pagamento até que o problema seja deirnitivamente regularizado

d) Efetuar o pagamento dos honorários advocatícios e despesas previstas neste ajuste.

DAS DESPESAS OPERACIONAI S:

a) a comprovação, por paÍte da contratada, do pagamento de todos os encargos trabalhistas e do

recolhimento das contribuições ao Fundo de Garantia poÍ Tempo de Serviço - FGTS

coÍÍespondentes ao mês da última competência vencida, referentes a todos os trabalhadores

envolvidos na obra, na forma preconizada no §4' do art. 31 da Let n" 9.032/ 1995;
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p.qnÁCnafO QUINTO: O preço será flxo e irreajusuível, salvo nas hipóteses pÍevistas na
legislação.

PARAGRAFO SEXTO: Nos casos de eventuais atÍasos de pagamento provocados exclusivamente
pela contratante, o valor devido será acrescido de atualização flrnanceira e sua apuração far-se-á desde

a data de seu vencimento até do efetivo pagamento, oportunidade em que os juros de mora serão

calculados à taxa de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao mês, pro rata die e de forma não composta.

DO ÁDITÁMENTO E KESCISÁO CONTRÁTUÁL;

DAS SANÇOE S ADMINI STRÁTIVA S

CLÁSULA DECTMA _ DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou paÍcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita,
mora de execução, inadimplemento contrafual ou não veracidade das hformações prestadas, a

contratada estará sujeita às sanções administrativas especificadas a seguir:

I - Advenência;

a) de 1% por dia de atraso na entÍega dos serviços, calculada sobre o valor total das

etâpas não concluídas até o término do pÍazo de execução, limitada a l0% do mesmo valor;

b) 5% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;

c) de 5% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição

do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" supra, aplicada em dobro na sua reincidência;

d) de l0% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisao por ato unilateral da

AdministÍação, motivado por culpa da contratada, que flrcará sujeita as demais sanções cabíveis;

e) de 50lo sobre o valor total da proposta, no caso da contratada não regularizaÍ sua

documentaçáo relativa à regularidade fiscal, conforme exigências deste edital;

f) de 5% sobre o yaloÍ total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante

adjudicatíria em lrmar o instrumento de contrato.

III - impedimento de licitaÍ e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadasÍamento de fomecedores a

que se refere o inciso XMo artigo 4" da I-ei n" 10.520 / 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem

prquizo das muttas previstas neste instrumento de contÍato e das demais comirações legais. /^

l1J4.

CLÁUSULA NONA- O valor previsto neste contrâto poderá ser aditado, observado o
limite legal previsto, ou rescindido com base em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e

seguintes da lri 8.666/93, mediante prévio aviso da parte interessada.

II Multas:
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pafUi6Srqpq PRIMEIRO: No processo de aplicação de sanções, será assegurado o direito ao
contÍaditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia ao interessado no pÍazo de 5 (cinco) dias
úteis, para as sanções previstas nos ilcisos I e II, e de l0 (dez) dias para a do inciso III.

PAIL{GRAFO SEGUNDO: Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei n'
8.666/1993, inclusive os Íelativos à aplicação de sanção, cabem recursos nos moldes previstos nos

incisos, alíneas e §§ do artigo 109, da mesma Lei.

DA \'IGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O contrato terá a duração de 12 (doze) meses,

contâdos da data de sua assinatura, podendo ser aditado nos limites do art. 57 da lei n' 8óóó193, tendo
eficácia após a publicação do esÍato, nos termos do art. ó1, parágrafo único da lei n'8óóó/93.

DO GESTOR DO CON'|RÁTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA fica designado gestor do contrato o servidor
Izaniel Bogea Cutrim, que terá competência, dentre outras, paÍa atestar a execução, após a afeição
dos serviços prestado.

DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA . Fica eleito o foro da Comarca do

CONTRATANTE para dirimir possíveis controvérsias oriundas da execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O extrato deste contato deverá ser publicado no

Diário Oficial, que é condição indispensável para sua eítcácia.

Assim sendo, estando justos e contrato público em 03

(três) vias de igual teor e forma, na p que também assinam

2021,

alho
182.609 15

NASCIMENTO NETO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ n" 40.070.313/0001-30
Edmundo Soares do Nascimento Neto

OAB/MA 14.136

tados, hrmam o

2 vereuo

02 (duas) testem

Gesroí da Adminiitraçào
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