
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PllEFElTA

TERMO DE CONTRATO N®: 00113/2018.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS E A EMPRESA MAIA & MARIZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS -
Rua Manoel Alvino de Moura, 56 - Centro - Pilôezinhos/PB, CNPJ n° 08.788.903/0001-90, neste ato representada

^  pela Prefeita Mónica Cristina Santos da Silva, CPF n° 965.969.374-53, doravante denominada simptesmente
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - Av. Almirante
Barroso. 600, Édf. Vilia Empresarial, sala 906, Centro - Joào Pessoa/PB. CEP: 58.013.120 CNPJ n°
07.647.094/0001-34, neste ato representada pelo Senhor Diogo Maia da Silva Mariz, CPF de n" 020.578.374-08,
Administrador, OAB n® 11328-b, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Inexigível n® IN00008/2018, processada nos termos da Lei Federal
n® 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de Escritório de Advocacia para prestação de serviços especializados, de notória
especialização, de natureza singular, para interposição de medida judicial ou administrativa, abrangendo a
elaboração de Recursos Especiais e Extraordinário, Embargos de Declaração; acompanhamento de
processos de interesse do Município perante a Corte estadual de contas no que se pertine aos mdices

^ previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; elaboração de Pareceres em processos administrativos,
^ manifestação Jurídica em processos administrativos de pessoal, acompanhamento em Processo

Administrativo Disciplinar (PAD), e ainda consultoria à Controladoria Geral do Município.

A prestação dos serviços deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, fxopo^a
apresentada. Inexigível n° IN00008/2018 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 60.500,00 (SESSENTA MIL E QUINHENTOS
REAIS), neste ato representado por 11 (onze) parcelas iguais de R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
mensal.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

O preço contratado é fixo.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II. Alínea d. da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada. C
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente;
RECURSOS PRÓPRIOS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
Até o 10® dia do mês subsequente dos serviços prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

o prazo máximo para a -Çuçâo fo ̂
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/9 esia aoaixo muiwauu c ooic. ̂
evento:

Inicio: Apôs a assinatura do contrato, com efeito retroativo a 01 de Fevereiro de 2018
Conclusão: Dezembro de 2018

o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o dia 31 de Dezembro de 2018, considerado da
data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar os pagamentos relativos aos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

observância aos prazos estipulados;

fomecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado,

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos,

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

acompanhamento pelo órgão interessado,

f. Não ceder, transferir ou sub^contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as °brigações assur^^^^^^ a"* cVnbatentf ol
de habilitação e qualificação exigidas no lespecHvo processo licitatôrio, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: r,

h



Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por
pre\^istos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os f de
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e. no caso de
reforma de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para seus acréscimos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta da Contratada em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão
aplicadas as seguintes penalidades a critério da Contratante.

p  AWwprtêncis*

b! Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entreqa, no Início ou na execução do objeto ora contratado; . . j

c. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela Inexecuçâo total o" ParÇial deste contrato,
d. Simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de GuarabIra/PB.

E. por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias. o qual vai assinado pelas partes
e por duas testemunhas.

Pilõezinhos - PB, 22 de Fevereiro de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

1 íi' r
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

965.969.374-53

PELA CONTRATADA
/

•
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^  MAIA & MARIZ ADVOGADOS A£MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ
Administrador

020.578.374-08


