Estado do Rio Grande do Sul

MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

PROCESSO

DE LICITAÇÃO

N° 028/2015.

EDIT AL DE DISPENSA N° 002/2015.
CONTRATO
PRESTAÇÃO
TÉCNICOS
ASSESSORIA
JURÍDICA,
CELEBRAM:

N°

066/2015
DE
DE
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DE
E
CONSULTORIA
QUE
ENTRE
SI

O MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕESIRS, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n? 92.410.463/0001-40, com sede na
Avenida Vinte De Março, n" 1385, Centro do Município de São José Das Missões/RS,
CEP 98325-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Silvio Pedrotti
De Oliveira, inscrito no CPFIMF sob n? 958.433.100-00, para tal denominado de
CONTRATANTE
e, de outro lado, ROZA E RADAELI SOCIEDADE
DE
ADVOGADAS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n?
23.108.430/0001-27 e na OABIRS sob o n" 5509, com sede na Rua Santo Antônio, n"
096, Centro do Município de Liberato SalzanolRS, por intermédio de sua sócia, Srta.
Pâmela Vera Radaeli, brasileira, solteira, Advogada, portadora da carteira de
identidade n° 1105439069, inscrita no CPF sob o n° 024.949.560-05 e na OABIRS sob o
n'' 89.633, doravante denominada Contratada, mediante as cláusulas e condições a
seguir, que mutuam e reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
1. O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo:
a) As disposições da Lei n° 8.666/93 e legislação complementar vigente e pertinente à
matéria; e
b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma
do art. 54, da Lei n" 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo
diploma legal.
2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prestação dos serviços,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
documentos:
a) Procedimento de Dispensa de Licitação n? 002/2015;
b) Proposta Orçamentária da Contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
1. Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicde
60 ultoria e
assessoria jurídica na área administrativa, especificamente na
issão de p receres,
consultas, acompanhamento de expedientes e procedimentos co o licitações, c ntratos,
administração de pessoal, orientações, acompanhamento e c ntr le
s dis ositivos
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inerentes à Lei de Responsabilidade Fiscal relativo à área de atuação e demais tarefas
relacionadas à atividade de consultoria técnica para auxílio no Gabinete do Prefeito e
para a Secretaria Municipal da Administração.
2. A presente contratação de empresa de serviços técnicos e profissionais de assessoria e
consultoria jurídica, objetiva oferecer a retaguarda e o suporte necessários para o
aprimoramento da qualidade e da eficiência de todo e qualquer serviço municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Os serviços deverão ser prestados através de visitas semanais de 16 (dezesseis) horas,
na' sede administrativa do Município, com a disponibilidade do escritório profissional
para acompanhar e atender os assuntos supervenientes, sempre que requisitarem pronta
e imediata atenção, cuja natureza das atividades esteja diretamente relacionada com o
objeto da presente avença, que deverão ser atestados previamente, para efeito de
comprovação de execução e do fiel cumprimento das obrigações ajustadas.
2. Nos casos em que as orientações, as consultas, a elaboração de pareceres e de minutas
de projetos de leis, de contratos e de outros atos municipais, dada sua maior
complexidade ou alta indagação, justificarem a execução e o desenvolvimento dos
trabalhos técnico-jurídicos no escritório profissional da Contratada, fica autorizada a
compensação das visitas semanais na sede administrativa do Município.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
1. Pelos serviços prestados, a Contratada receberá, mensalmente, a importância de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) que não sofrerá, durante o prazo de vigência deste
Contrato, qualquer reajuste ou atualização monetária.
2. O preço acima é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, tributos como também os lucros
da Contratada.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o 10° (décimo) dia do mês
subsequente ao da prestação dos serviços, mediante cheque ou depósito na conta
corrente bancária em nome da Contratada,
observada a data de exigibilidade da
obrigação contratual, que será prorrogada no caso de não observância do prazo para
apresentação dos documentos hábeis ou sua apresentação com incorreções.
2. Para os fins desta cláusula, a Contratada deverá encaminhar até 2 (dois) dias antes
da data prevista, nota fiscal.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. As despesas decorrentes deste instrumento correm por conta da seguinte dotação
orçamentária:
03 - SECo MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria
33903001 0000000001
- Outros Ser. de Terceiros Pessoa Jurídica
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
1. O presente Contrato vigorará pelo período compreendido entre: 05 de outubro de
2015 e 05 de dezembro de 2015.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
1. A rescisão contratual, assegurado o contraditório e a ampla defesa, poderá ocorrer nos
seguintes casos:
a) unilateralmente, por ato escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I,
XII e XVII do artigo 78, da Lei federal n" 8.666/93.
b) amigavelmente por acordo entre as partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.
c) judicialmente, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA - DAS ,PENALIDADES
1. A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita
as penalidades previstas nesta Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei n"
8.666/93.
2.Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Contratante poderá, garantida prévia
defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de até 5% (cinco por cento), pela inexecução parcial, e 10% (dez por cento),
pela inexecução total, calculada sobre o valor mensal da contratação; e
c) Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECURSO ADMINISTRATIVO
1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes de rescisão de Contrato, a que se refere o
inciso I, do artigo 79, da Lei federal n" 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis
federais n" 8.883/94 e n" 9.648/98, e da aplicação das penas de advertência, suspensão
temporária ou de multa, cabe recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da
respectiva intimação do ato mediante comunicação direta.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA
DAS
OBRIGAÇÕES
E
RESPONSABILIDADES
DAS PARTES
1. São obrigações e responsabilidades do Contratante:
a) empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento em dia; e
b) controlar e acompanhar toda a execução do contrato.
2. São obrigações e responsabilidades da Contratada:
a) A Contratada é responsável, direta e exclusivamente, pelos serviços, objeto deste
Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuízos que, na execução ou na inexecução dele, venha, direta ou indiretamente, a
provocar ou causar para o Contratante ou a terceiros, independentemente da fis ização
exerci da pelo Contratante;
b) A qualidade dos serviços;
c) A Contratada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os . erviços
no objeto deste contrato, salvo expressa autorização da Administraçã M ici
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d) A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários
decorrentes do presente Contrato.

e fiscais

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR CONTRATO
1. O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr. Sérgio Do Nascimento Ribeiro,
como gestor desta contratação.
2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a
execução deste Contrato; comunicar ao Contratante sobre descumprimento; solicitar a
Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual.
3. A fiscalização atuará desde o início dos serviços até o término da vigência do
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TER~EIRA - DO FORO
1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Palmeira Das MissõeslRS, para
dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, assim, por estarem justas e contratadas, as
, por seus representantes legais,
assinam o presente Contrato, em 02 (duas). ias de i ual teor e forma, para um só e
jurídico efeito, perante as testemunhas aba' o assinados, a tudo presentes.
SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

OUTUBRO DE 2015.
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