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CONTRATO NO 008/2017
TOMADA DE PREVOS N°. 002/2017

CONTRATO DE CONTRATASAO DE PESSOA FISICA
OU PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIIOS
DE ADVOCACIA, COM EXPERIENCIA NA AREA DO
DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA PRESTAcAO
DOS SERVI57OS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E
CONSUL TORIA JURIDICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA E A
PESSOA FISICA: RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS
REIS.
Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a CAMARA
MUNICIPAL DE SITIO NOVO, pessoa juridica de Direito Publico Interno, com
domicilio e foro fiesta cidade e Comarca de Sitio Novo, Maranha"o, na Rua Ministro
Jonas, s/n. 0 , CEP n. 0 65.925-000, inscrito no CNPJ sob n.° 07.307.267/000175, neste ato representado pelo Presidente da Camara Municipal o Sr. SALOMAO
SANTOS MACEDO, brasileiro, casado, Comerciante, portador da cedula de
identidade RG no 0495020220135 SSP - PA e CPF n° 155.864.722-87,
residente e domiciliado na Avenida Presidente Jose Sarney, s/n, Zona Rural de
Sitio Novo, neste Municipio doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado, o senhor RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS
REIS, Pessoa Fisica de direito privado, inscrito no CPF sob o n°. 047.208.983-86 e
RG N° 000059291696-0 SESP/MA, residente e domiciliado na cidade de RUA 19
DEZEMBRO N° 106 - CENTRO — SITIO NOVO — MA., doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regera pela Lei
n.° 8.666/93 e alterag6es posteriores e de acordo com as clausulas e condigbes
seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
O presente CONTRATO tern por objeto a CONTRA TAC'AO DE PESSOA FISICA
OU PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIgOS DE ADVOCACIA, COM
EXPERIENCIA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA PRESTASAO
DOS SERVIS'OS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,
consoante especifica o ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREg7OS N°.
RUA MINISTRO JONAS, S/N, CENTRO — SITIO NOVO/MA — CEP: 65.925-00
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00212017, para os itens objeto nela discriminado, independentemente de sua
transcrição.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

o

prazo total para execuçäo dos serviços objeto desta Licitaço será de ate 29 de
dezembro de 2017, contados a partir da emissâo da Ordem de Serviços, ernitida
pela Câmara Municipal de Sftio Novo (MA), podendo ser prorrogado por iguais e
sucessIveis perlodos conforme preceitua o artigo 57, inciso I e II, § 10 e incisos da
Lei no 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS
A execuçäo do objeto processar-se-á por empreitada global, conforme
especificaçöes contidas no Anexo I do Edital da TOMADA DE PREQS No.
002/2017 e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas hipóteses
previstas no artigo 57, inciso I e II, § 10 e incisos da Lei n°. 8.666/93,
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o Contrato.
PRAGRAFO PRIMEIRO - 0 objeto deverá ser executado em total perfeiçâo,
obedecidas as especiflcaçöes técnicas pertinentes, ficando o CONTRATADO
obrigado a providenciar as suas expensas a correçâo de qualquer serviço, em
prazo hábil, de acordo com o setor competente, desde que:
a) Nâo atenda as especificaçöes do Edital;
b) Seja recusada a execuçâo pela Câmara Municipal de SItio Novo;
c) Apresente alguma inconsistência na qualidade, ou em qualquer das
especificaçöes estabelecidas no Termo de Referéncia;
PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de nâo serem tomadas as providências dentro
de 24 (vinte e quatro) horas da solicitaçäo para correçâo mencionada no
parágrafo anterior, a Cmara Municipal de Sitio Novo (MA) poderá adotar as
medidas que julgar necessârias, por conta e risco da empresa executora dos
serviços, sern prejuIzo de outras penalidades.
CLAUSULA OUARTA - DO VALOR
O valor global a ser pago como contraprestaçâo pela execuçâo total do objeto
contratado, de acordo corn as especificaçöes propostas, importa em R$:
24.000,00 (Vinte quatro mil reais).
RUA MINISTRO JONAS, SIN, CENTRO - SiTIO NOVOIMAj69OO.
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PARAGRAFO (JNICO - Os preços fixados para a execuçâo do objeto deste Contrato
näo serão reajustados durante todo o periodo contratado.
CLAUSULA OUINTA

-

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrä
Dotaço Orçamentâria:

a

conta da seguinte

ORGAO 02 PODER EXECUTIVO:
Unidade 20 Sec. Extraordinâria de Governo e relaçôes institucionais.
Sub Uriidade 00 Sec. Extraordinária de Governo e relagöes Institucionais.
Sec. Extraordinária de governo e relaçôes institucionais.
Manutençâo da Assessoria JurIdica 04.122.0052.2004.0000
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica 3.3.90.39.00
Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.2003.0000
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00
CLAUSULA SEXTA

-

DO PAGAMENTO

o

pagamento será feito de acordo corn as Normas de Execuço Orçamentâria,
Financeira e Contábil da Camara Municipal de SItio Novo (MA), em ate 10 (DEZ)
dias, após a apresentaçâo de Nthta Fiscal discriminativa, liquidada e devidarnente
atestada pelo servidor cornpetente da CONTRATANTE, por meio de ordem
bancária ou transferência eletrônica em nome do CONTRATADO, para crédito na
Agência no. 5389-9 Conta Corrente n°. 512-6, Banco: BANCO DO BR.4DESCO,
uma vez satisfeitas as condiçôes estabelecidas no Edital da TOMADA DE PREOS
no. 002/2017, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidöes de
regularidade junto a Receita Federal, INSS e FGTS.
CLAUSULA SETIMA

-

DAS PENALIDADES.

Em caso de näo cumprimento, por parte do CONTRATADO, das obrigaçöes
assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serâo aplicadas,
segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal
fl. 0 8.666/93 e suas alteraçöes, as seguintes penalidades:

RUA MINISTRO JONAS, SIN, CENTRO - SITIO NOVO/MA _i
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a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais, o CONTRATADO, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será
registrada no Cadastro de Forneçedores do MunicIpio;

r

b) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que
em veriflcaçâo mensal for observado inexecuçâo dos serviços ou na hipótese do
não cumprimento de qualquer das obrigaçöes assumidas, podendo, ainda, ser
rescindido o Contrato na forma da lei;
c) suspensâo temporária ao direito de licitar corn a Camara Municipal de Sitio
Novo (MA), bem como o impedimenta de cam ele contratar, pelo prazo de 02
(dais) anos, na hipótese de rescisâo contratual, independentemente da aplicaçào
das multas cabIveis;
e) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADO dolosamente deixar de
cumprir as obrigaçöes assumidas, praticanda falta grave, devendo o referido ato
ser publicado na Imprensa Oficial do Estado ou Municipio.
PARAGRAFO PRIMEIRO - As penalidades previstas nesta cláusula tern caréter de
sançâo administrativa, consequentemente a sua aplicaçâo nâo exime o
CONTRATADO de reparar os prejuIzos que seu ato venha a acarretar ao
CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 descumprimento parcial ou total, par uma das partes,
das obrigaçöes que Ihes correspondam, no seré considerado como
inadirnplemento cantratual se tiver ocorrido par mativo de caso fortuito au de
força maior, devidamente justificados e comprovados. 0 caso fortuito, ou de força
maiar, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos nâo era possivel evitar, ou
impedir, nos termos do parágrafo ünica do art. 393 do Código Civil.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO CONTR.4TUAL
Constituem motivos para rescisâo do presente Contrato as situaçôes referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçôes, a qual será
processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.
PARAGRAFO (JNICO - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e
escrito da Adrninistraçâo, ficarâo assegurados ao CONTRATANTE Os direitos
elencados no artigo 80 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteraçöes.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRA TADA
RUA MINISTRO JONAS, SIN, CENTRO - S1TIO NOVO/MA - CEj5-0,9.
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Compete ao CONTRATADO, por sua conta e exclusiva responsabilidade:
a) manter-se durante toda execucâo do Contrato, em compatibilidade corn as
obrigaçöes por ela assumidas,: relativamente as condiçOes de habiIitaço e
qualificaçâo exigidas para a presente contrataçâo, sob pena de suspensâo dos
pagamentos estabelecidos na Cláusula Sexta;
b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto descriçöes exigidas;
realizando a execução em conformidade corn a proposta apresentada e nas
orientaçöes da CONTRATANTE, observando sempre Os critérios de qualidade na
execuçâo dos serviços;
c) Prestar todos os esciarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
durante o periodo contratado;
d) Comunicar a Cârnara Municipal de SItio Novo (MA), por escrito, qualquer
anormalidade de carâter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de
execuçâo, e, prestar os esclarecimentos julgados necessârios:
e) Comunicar a CONTRATANTE •de eventuais casos fortuitos ou de força maior,
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificaçâo do fato e
apresentar os documentos para respectiva aprovaçâo, no mesmo prazo, sob pena
de näo serem considerados;
f) Manter a execuçäo dos serviços, conforrne necessidades desta Cârnara
Municipal de SItio Novo (MA) ate o prazo estimado para a contrataçâo.
g) cumprir todas as especificaçöes contidas no Termo de Referenda, Anexo do
Edital, durante toda a execuçâo dos serviços;
CLAUSULA DECIMA
Caberé

a

-

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRA TANTE

CONTRATANTE:

a) exercer a mais arnpla e completa fiscalização sobre a execução dos serviços
contratados, de acordo com o pactuado, corn arrimo no artigo 67 da Lei Federal
8.666/93 e alteraçöes posteriores, o que nào exonera nem dirninui a completa
responsabilidade do CONTRATADO, por qualquer inobservância, ou omissâo de
qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
b) controlar as requisiçöes e documentar as ocorrências havidas no perfodo de
vigência do contrato;
RUA MINISTRO JONAS, SIN, CENTRO - SITIO NOVOIMA65.95-oç4L
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c) proceder as advert8ncias 1 multas e demais cominaçöes legais pelo
descumprimento das obrigaçôes assurnidas pelo CONTRATADO.
d) cornunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada corn a
execuço dos serviços, objeto deste contrato.
e) prornover os pagamentos na fOrrna e nos prazos estipulados para tal.
f) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as obrigaçöes contratuais.
g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando cornprovada a execuçâo
satisfatória dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo
corn os terrnos deste Contrato.
Ii) solicitar ao contratado, esclarecimentos sob qualquer serviço executado,
sempre que se fizer necessârio para esclarecimentos complementares, sem onus
para a CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIR.4

-

DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSÔES

o

CONTRATADO obriga-se a aceitar nas mesmas condiçöes contratuais, os
acréscimos ou supressöes que se fizerem necessãrios no fornecimento, ate 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

-

DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes docurnentos:
a) o Edital da TOMADA DE PRE0S n°. 002/2017;
b) a proposta da CONTRATADA datada de 00.00.2017;
c) as, eventuals, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

-

DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada a publicação resurnida do instrurnento
pela CONTRATANTE, na Irnprensa Oficial do Estado ou MunicIpio, ate 0 quinto dia
Call do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrurnento pelo
setor competente.
CLAUSULA DECIMA OUARTA

-

FORO

RUA MINISTRO JONAS, SIN, CENTRO - SITIO NOVOIM
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Fica eleito o foro da comarca de Montes Altos, MunicIplo do Estado do Maranhâo,
corn renüncia expressa de qualquer outro, por mais privitegiado que seja, para
dirimir quaisquer düvidas oriundas do presente instrurnento.
F, assirn, por estarem de acordo, após lido e achado conforrne, as partes a seguir
firmarn o presente Contrato, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para urn 56
efeito.
SItlo Novo, 31 de juiho de 2017.

tA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA
SALOMAO SANTOS MACEDO
Presidente

ON ØLWEIRA DA MOTA DOS REIS.
qPF N° 047.208.983-86 e
RG Nb 000059291696-0 SESP/MA
CONTRA TADO

Testemunhas:
1.
CPF: /e

t
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