
PREFEITURAMUNICIPALDESANTA|7,^BELDoPARÁ
ra.íÃcro MUNICIPAL c'l'p' Noú DE cARvALHo

ASSESSORIA JURIDICA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 07412019.

INSTRUMENTO DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, QUE ENTRE

SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANT A IZAF,EL DO PARÁ _ PA E
MARTINS MALHEIROS SOCIEDADE

lYiJsxâ"',B1 S',J""?tffi ' 
coMo

Pelo presente instrumento de contrato administrativo, lavrado na sede da Prefeitura

Municipal de santa Ízabetdo Pará, o tvrüiiõ:iíiôoÉ§ÁNra rz'q'spli !q=l+RA'
Estado do Pará, situada Av. Barão d" Rt" B*r.", yr, Bairro: centro, cEP 68790-000'

com inscrição no CNPJ No. 05.171 .6991000l'76, doravante denominada

CoNTRATANTE, neste ato representado pelo chefe 
. 
do Poder Executivo: sr'

FV NDRO R RRó,s W T N RF, Prefeiio Municipal com exercício 2017-2020'

brasileiro, casado, ** d"**"rt" de identificaçao 65t+ (OAB/PA) _e 
do cPF No

304.410.562-53, residente e domiciliado na Av. Benjamim Constant,1256, Centro, CEP:

6g790-000, rvruni"ipio-ã. Sr"t" lzabel do Pará- PA e MARTINS MALHEIROS

iôcrno,q.»n rN»iúDrt,AL Dn,{uyoclctA, inscrito no cNPJ No

2g.68o.g54/0001-7eiroFurtado,1166,SalaB,Batista
campos, cEp: 66.0i5-350, Belém./pA, doravante denominada CONTRATADO, neste

ato representado pJãór.-lNttnt ú nrrNs t t l r{IJnos, brasileiro, 9AB/PA

ll,z4l,resolvem ajustar o presente rontr.ãããiunt" às cláusulas e condições seguintes

estabelecidas:

FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO.
1- O presente ;"-r;;t" 

-de"orre- 
-de- 

procedimento. licitatório na modalidade

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N"'OO4l2Olg' sob a égide da Lei^Federal no

8.666lg3eaLeillo,s2olzoozeosDecretosFederais3g3120oleno7,892120|3e
legislação ,o*"rutu, 

'óii;";l;, 
subsidiariamente, no que couber, além das outras

legislações complementares, aS quais amparam o presente contrato para todos os efeitos

lelais, independentemente de transcrição'

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

O objeto Oo pràr"nt. instrumento g u 
"onou,ação 

de assessor e consultor técnico

jurídico paruag"r,ão ào, fundos municipais da Preieitura.de Santa lzabel do Pará'

O presente contrato é celebrado 
"tn "ãnÀ.ridade 

do disposto no art' 25' ll' § 1' da

Lei Federal n" 8.666193.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS'

2.1. As referências neste instrumento, cláusulas, itens e subitens, correspondem sempre

aos do presente contrato, salvo outra expressa indicação'

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA DO OBETO CONTRATADO'
--Á 

úrtuçao de serviços deverá ser feita de forma mensal'
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Local da prestação de serviços: sede da Prefeitura Municipal de santa lzabel doPará

-pA e das suas."spectiva, Sécretarias tytunicipais, podendó sefazer quando necessário

na sede do Contratado.
Realização de visitas técnicas regulares do contratado, conforme previsto no termo

de referência;

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕPS »I CONTRATANTE.
- 

É*.r.", a fisóalização da execução do trabalho;

Fornecer upoio tiãi*, op".utional e instiiucional e disponibilizar todo acervo

documental e todas as informações necessárias à consecução dos objetivos de que tratao

p.o""rro administrativo que originou este contrato;

CLÁUSULA QUTNTA: DAS OBRTGAÇOBS OO.CONTRATADO'

Executar as atividiàesã-conformid;il;; a legislação e com os mais elevados

prd.õ;; ;; competência, integridade profissional e ética;

Considerar as decisões ou sugestõet ;;;;;tiaria áe Administração e Finanças do

Município sempre que as mesmas contriü;;; de maneira significativa na qualificação

dos trabalhos e agilidade dos mesmos;

A prestação oo, ,.*iços jurídicos contratados com ênfase na assessoria e consultoria

d" g;"it; ó, rrraot tunicipais' tendo por objetivo especialmente:

Realizar diagnóstico da situação ,é*'-"; jrriOió1. 
.e .financeira 

de cada tundo

municipal de gr#;,- Ã"rd; i,..in.rt" t"as fragilidades e propor medidas de

*ffiiT,ffi,ioj" 
rur...res jurídicos, verbais e.::ll1::,1?-':L:rpretação e aplicação das

legislações e atos normativõs referentes aos fundos municipais;

propositura a. ali.ru, impugnação .-;""d;;hame.nt9'de processos administrativos

ou judiciais a, int.r.,ttt "tp"tintós 
dos fundos municipais;

Análise com emissão de parecer.r, àrüuit ãu .r"ritàt, de processos administrativos

*tffi:":"ft:ül]tlonrul,u, 
e diligencias nos Tribunais de contas e outros órgãos de

normatização,ftsca|izaçáoecontrole.oo'gu'to'públicos,nointeressedosfundos;
Emissão de opiniões legais a respeitoãã, r,rndot, independentemente da existência de

um caso concreto específico, subsidiandi"ãr;;;;;il de planejamento e de tomada de

.."Jffi 
:l: :i,ffi:": *xl,fri$"i fi'ffi f# : nuxo gramas a s erem im p r em entad as pe ro s

gestoràs dos fundos municiPais;

Auxiliar o Gabinete do Prefeito e a secretaria de Administração e Finangas nas

diretrizes jurídicas paru aprática de "*;õiíii;;;t'Utitu 
efetiva dos fundos municipais;

Assessoria Jurídica nas reuniõe, qr"iio roiiriiuoor pelo chefe do PoderExecutivos e

"XrT#r'Aiãil:Í:'À'ut'uu' a pessoal ' q*i:11'::,uou' oriundas' derivadas ou

conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais

passivos, i*po*', 
-"iiÀt"1"9i9 

. 
d#;;'p"ttãuj' "deslocamentos 

de funcionários'

equipamento, o"?o[ça" irãirrouur ã Lrltivo, tributos, seguros' taxas e serviços'

licenças .* ,tpu'tigões pública'' "gi'oo'' 
autenticações do óntrato' etc" e ficando'

ainda, para todos'àJ.iãi* legais, OõJutJu pela contratada a inexistência de qualquer

vínouloempregatícioentreseusempregadoseTouprepostoseacontratante;
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Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do

contrato a ser firmado; - , ,,- ^-^^-^^x^ ã^^Ât
Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira'

sem prévia e expressa a.utorizagáo da contratante;

submeter-s. a, nármu, 
'e 

condições baixadas pela contratante, quanto ao

."ÃpáJr*ento, discrição e urbanidade. na relação interp^essoal ;

Exercer rigoroso .ãnttof. de qualidad. ,oú.. as informações apresentadas e atuar

sempre dentro dos prazos estabelecidos'

CLÁUSULASEXTA:DoSPREÇoSEDADOTAÇÃOoRÇAMENTÁRIA.
A CONTRATANTE pa;*i; CON1-IÀ1AOA póla prestação de serviços' objeto

deste contrato, o pr.io í"-ilS rz.Ooo,00 iáer"sr.P;1trêais) mensais' perfazendo um

uuio.,oruf ae n$ áo+.ooO,Oo (duzentos e quatro mil reais);

Nopreçofixadonestacláusula,estãoincluídostodososimpostosincidentesacargo
daCONTRATADA. -,:r^-í^ r^- oo*.,i, leverá

A CONTRAfeóe responderá pela qualid{:. dot,t:rviços prestados''qy:'

obedece*igo.oru,ri.;;.'il;;;r, contidas pelo Tribunal de contas dos Municípios'

6.4 A DOTAÇÃg 9RÇAMENTARTA "rtá 
p..r1r1a no orgão: 0301; PT: 04 122 0002 2

00g - Operaciona lizagáo das Secretari, frfrni.ipais dJ Administração e Finanças;

Natureza da DesPesa: 339035'

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS.

7.1. De acordo com o disposto na Lei g.6;itô1,í,1.87, pelainexecução total ou parcial

do contrato a Administração poder a, g*i"ti'iu' a préviaãefesa' aplicar ao contratado as

seguintes sanções:

I - advertência;
II_multa,naformaprevistanoinstrumentoconvocatórioounocontrato;
III - suspenrao t.,riffii"-ãá p"ni.fP.aeão em licitação e impedimento de contratar com

a Administraçao, por ptazo nãô superior a 02 (dois) anos;

IV - declaruçao a."inià"r.iJua" para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto prrOu.ur., os motivos à.t..rlnuntes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridje que aplicõu a.penalidade' que será concedida

sempre que o *nn*rão r.ssarcir " 
ü;i;it,*ção pelàs prejuízos resultantes e após

decorrido o prazoJ" t*u" aplicada com base no inciso anterior'

cLÁusuLA OrrAvA: DA EXECUÇÃoj .

g.l. o presente ir;til;;t" ,.ãàU"a".iào ti.t'n"nte pelas partes contratantes' de acordo

com as cláusulas e condições aqui pactuadas e as norÍnas previstas na Lei Federal no

s.666193.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO.

9.1. O presente 
"ont.uto 

poderá ser.-rlscindido de pleno direito' a qualquer época'

mediantà aviso prévio de 30 (trinta) dias'

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO.

10.1. O pagamento sira'euti'ado mensalmente' até o dia 30 de cada mês'

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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1 1.1. O presente contrato passa a vigorar da data de sua assinatura por um período de 12

(doze) meses, poo.nao ,à. p.à.ro-gãoo de acordo com o interesse das partes e com o

àirpoito na Lei Federal n" 8'666193'

cLÁusuLADÉcIMASEGUNDA:DAsDrsPosrÇÕrscnna'rs'
Todas as comunic;O*;;, notificações relativas a este contrato serão enviadas para os

endereços das partes constantes no preâmbulo deste contrato;

Todas u. 
"or."rponãCr"iu, " 

ac'ordos anteriores à data da assinatura deste contrato

serão considerados sem efeitos, e somente o estipulado no contrato e seus documentos

têm validade para a execução do mesmo'

A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das

especificações técnicas, dos documentos L demais condições contratuais, não podendo'

pois, em nenhuma circínstância, alegar o i.t"onft"timenio do mesmo' para isentar-se de

responsabilidade; .. ,-r^ .^^ r ^i EoÁerql no R666lg3 e na Lei
Aplica.seaopresentecontrato,oestipuladonaLeiFederalnos.666/93en

t"ftt^,"1$iTl§+" 
reserva-se o direito de riscarizar a execução do contrato, quando

lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1. Fica estabelecido o Foro Ou Co*Jáã" Suntu lzabel do Pará - PA' para dirimir

questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja'

Finalmente, por estarem justas e contratas, as partes. assinam o presente instrumento de

contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, juntamente iom testemunhas infra-

assinadas, para produção de seus efeitos legais'

Santa lzabeldo Pará - PA, 03 de Julho de20l9'

EVANDRO BARROS

WATANABE:30441056253

Assinado de forma digital Por
EVANDRO BARROS

WATANABE:30441056253
Dados: 2020,07.03 09:14:1 2 -03'00'

PREFEITURAMUNICIPALDESANTAIíZAF,EL-DOPARÁ.PA
Pne:ríúô BveNPno BARRoS wATANABE

CONTRATANTE
MARINSMALHETRoS flI'Jli:,i8;iã:llii,JElffil'ffilli'
soclEDADE lNDlvlDuAL DE üÃóüô'Ác'zgoeogs+oootzq

novócÀc:29680954000174óados:zote'07'0310:34:4r-03'00'

MARTINS MALHEIROS SOC' IND' ADVOCACIA

CNPJ N" 29.680.9 5410001 -7 4

CONTRATADO

TESTEMI.TNHAS:
1.

2.


