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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017-CMA
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER,
POR INTERMÉDIO DE SEU PRESIDENTE O SR. LUIZ
ALBERTO CHAVES FREIRE E A EMPRESA LOPES E
CASTRO ADVOGADOS SS.

A Câmara Municipal de Alenquer, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 10.219.285/0001-00, com sede e foro no
município de Alenquer, Estado do Pará, na Rua Dr. José Leite de Melo s/nº, bairro do
Planalto, representada neste ato por seu Presidente o sr. LUIS ALBERTO CHAVES
FREIRE, brasileiro, casado, Vereador, portador da cédula de identidade n° 2227409
SSP/PA e do CPF N° 388.225.122-00, residente e domiciliado na Trav. Antonio
Mesquita de Sousa, 131, bairro Centro, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE, e a empresa LOPES E CASTRO ADVOGADOS SS, inscrita no
CNPJ/MF sob o Nº 24.215.155/0001-03, com sede na Trav. WE 6B nº142 –
Ananindeua/Pará, representada neste ato por sua Sócia-Advogada a Sra. ZULENE
CASTRO LOPES DA COSTA, residente na Rua Cesário Alvim n.º 712, CEP 66023-
170 Belém/Pará, portadora do CPF/MF Nº 393.185.402-72 e da Carteira de Identidade
nº 14.592-B – OAB/PA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem
entre si justo e avençado, e celebram, por força deste Instrumento, o presente
Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, e no que consta do Processo de inexigibilidade de licitação Nº 001/2017-CMA,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato à prestação de serviços técnicos profissionais,
relativos aos serviços de Assessoria Jurídica, a ser prestado à Câmara Municipal de
Alenquer como Instituição, na representação do Poder Legislativo diante dos Tribunais
de Justiça, justiça comum e especializada, Tribunais de Contas, e demais órgãos
necessários à solução dos conflitos existente e que vierem a surgir com o Poder
Legislativo Municipal, durante a execução deste contrato, sob o fundamento legal do
Art. 25, II, combinado com o Art. 13, III da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a

CONTRATANTE se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na CLÁUSULA SEXTA do presente
instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades exigidas;
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b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado do serviço objeto deste
Contrato, livre acesso às instalações, para a execução dos serviços, bem como,
proporcionar toda assistência e as facilidades operacionais necessárias ao pleno
desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato;
c) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente
contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados
na execução do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Prestar os serviços contratados com regularidade e diligência para fins de
solucionar as demandas propostas no objeto deste contrato;

b) Apreciar a regularidade do Processo Jurídico, quanto a constitucionalidade e
conveniência administrativa;

c) Observar e propor ao Presidente da Mesa Diretora da Casa Legislativa
adequações ao Regimento Interno, Lei Orgânica Municipal, Leis Ordinárias,
Requerimentos, e outros instrumentos jurídicos, quando necessários;

d) Elaborar estudos e pareceres solicitados pelo Presidente da Mesa Diretora,
dentro da área legislativa;

e) Acompanhar e auxiliar a gestão político-administrativas do Poder Legislativo
junto ao Poder Executivo Municipal, sempre que solicitado pelo Presidente da
Mesa Diretora dos trabalhos.

f) Acompanhar a prestação de contas e a tramitação dos processos
administrativos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

g) Auxiliar e emitir parecer em processos legislativos, quando solicitado pelo
Presidente da Mesa Diretora nos trabalhos da Câmara Municipal.

h) Assessorar as Comissões Permanentes da Câmara Municipal, subsidiando os
seus membros quando solicitado pelo Presidente da Câmara.

i) Desenvolver todas as atividades concernentes ao fiel comprimento do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

Pela prestação de serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância de R$8.000,00 (oito mil reais) mensal e R$96.000,00
(Noventa e seis mil reais) a serem pagos durante o exercício financeiro de 2017 de
forma parcelada.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇO
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O presente contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo firmado
entre as partes, com índice de reajuste estipulado pelo IGPM/FGV acumulado no
período e, na falta deste, outro índice oficial que as partes elegerem.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante a apresentação
de recibo pelos serviços prestados e nota fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE disporá de um prazo de até
cinco dias do mês subsequente para adimplir com a obrigação de pagamento
resultante da prestação dos serviços objeto deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO- As obrigações pagas em atraso pela
CONTRATANTE serão atualizadas monetariamente desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, nos termos da legislação vigente, e desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido para o atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA

A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato está
estimada em R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), correndo à conta dos recursos
consignados na lei orçamentária, elemento de despesa 3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia
defesa:

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso injustificado na execução
dos serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2%(dois por cento).

b) as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, juntamente
com a multa de 2% (dois por cento), do valor deste Contrato, pelo não cumprimento
das obrigações assumidas em razão deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido pôr mútuo consentimento das partes, ou
unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA na
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei n.º 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este contrato terá vigência durante o presente exercício financeiro 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
O presente instrumento será publicado em resumo, consoante dispõe o art. 61,

parágrafo único da Lei n.º. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Alenquer, Estado

do Pará, para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato,
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2
(duas), vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Alenquer-Pará, 10 de Janeiro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CONTRATANTE

LOPES E CASTRO ADVOGADOS SS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.__________________________________________

CPF/RG________________________________

2.__________________________________________

CPF/RG________________________________
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