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PREFEIÍURA ITIUNICIPAL OE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ . MA

Av. João Xxlll, 3t{ - CântÍo
CNPJ: 0í.812.832,000í -2Í

CONTRATO M 2í 6'2OZ2IPITAAP
PROCESSO N" 21lU2022

CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS
QUE CELÊBM ENTRE Sl o ÍtlUNlClPlO DE
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, POR MEIO DA
SUA PREFEITURÂ TUNICIPAL E A ETIIPRESA
PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS
assocraoos srs, NA FoRlrA ABAlxo:

O MUNIGíPIO O€ ALTO ALEGRE oo HNDARÉ'UA, ATTAVéS dA PREFEITURA
TTUNICIPAL OE ALTO ALEGRÉ DO PINDARÉ - PIAAPÍ 4, sediAdA NA SEdiAdA NA AV,

Joâo )(xlll, S/N - CentÍo. Alto Alêgre do Pindare/irtA, inscÍita no CNPJ sob o no

o1.612.8321crJo1-21, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado
respeclivarnente pelo Sr. FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado,
portado. da Cédula de ldentidade RG íto 2011392-7, e inscrío no CPF sob o no

125.761.31187, residente e domiciliado na Ruâ J P Almeila, no 351. Bâirro - Rural, CEP no

65.398-000 ê â êmpresa PINHEIRO & PENÂFORÍ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
pessoa jurídica de direito privado, inscÍita no CNPJ - MF no 1 6.525.583y0m1-04, com sede
na SHIS Ql 23, Conjurno 7, Cs 12, Lago Sul, CEP 7166G0,70, BÍasília/DF, neste ato
denominada CONTRATADA, representda po{ ALANO LUIZ OUEIROZ PINHEIRO,
brasileiro, casado, advogado hscrito na OAB/PA n" 10.826 e no CPF no 571.2U.722-15.
RESOLVETI cebbrar o presente Corffato deco.rente da licitaçáo na modalidade
lnexigibilidâdê e do Procêsso Âdmlnlsúaúvo n.o 21U:nX4 c,,ntundamento ne Art. 25, ll e

§'lo c/c o art. 13, lll, da Lei n. 8.666/93 e demais legislaçáo aplicável, mediante as seguintes
cláusulas e condkFes:

CLÁUSULA PRI EIRA - OBJETO

1.2. Assim, considerando-se que FPM se tomou uma das suas principais foíltes de recursos
financêiíoB, irúluênciando dirêtamêntê no doô€nvolvirn€nto do§ municípioE, bêm como do
signilicdivo posicionâmento do STF deconente do julgamento da ACO 758/SE e de
precedenies tirmados nas Varas Federais do TRF-1, que têm decidido a causa, uÍge que o
ente municipal se adiante quanto à reqrperação, pela via judicial, dos valoÍes deduzidos
pela Uniáo nos Íepasses mensais do Fundo de PaíicipaÉo dos Municipios.

a) aÉo judicial com o fío de apuraÍ e reaveí a peÍdâ nos últimos ôO (sessonta) meses no

vald eíimado de R$ 191.573,90 (@nto e noveíta e um mil, quinhentos e setentâ e três
reais e noventa cêrÍavos) mensal no Íepasse do FPM do Municipio;

b) aÉo judicial com o fito de apuraÉo e a recuperaçáo da soma de 60 (sessenta) meses
passãdos, estimando-se o patamar de R$ '11.494.434,00 (onze milhôes, quatrocentos e
noventa e quatro mil, quatrocentos e trinla e qualro reais), a seÍ conigido no§ lndices

PlNHf|RoÉPCMFOAT l!fu4lltfrdl,,F
rorocroos rssocnoos lffi,§.ffiffi
s sI65255430m104

Ru btica;

oficiais

*



w
PREFEITTJRA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINOARÉ - MA

Av. João XXll, SiN - cênlro
CNPJ: 01 .612.83210001 -2í

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL OA PRESÍAçÂO OOS SERVIçOS

2.'1. A preíaçáo dos serviços oÉ paduados será Íeita no Município de Alto Alegre do
Pindaré/MA, e em Brasília/DF, ou ainda em quahuer localilade do País que se faça
necessário.

CLÁUSULA ÍERCÊIRA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na CLAUSULA QUINTA desre
instÍumento, deríro do prazo previsto, desde que atendidas as ÍoÍmalidâdes exigidas;
b) PeÍmitir a CONTMTADA o liwe acesso as instalaçóes do CONTRÁTANTE,
possibilitando a exe@Éo dos serviços, bem como píoporcjonar toda a logiíic€ necesúria
ao pleno desenvoMrnento das áiüdades atineries âo pÍesente contráo;
c) Designar um rcpresentante para acomp€nhar e fiscalizar a execução deste
instrumento (atrâvés de portaria), o qual deverá anotar em registÍo póprio, todas as
oconências verif icadas:
d) Notiticár a CONTRATADA, imediâtamente, sobre as faltas e deÍeitos obseNados na
execuÉo do coÍÍrato em queíão.

CLÁUSULA QUARTA - OAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

a) Exeojtar Íielmente o objdo contratado. tudo em confoÍmidade com as
especificá@s, projetos e prazos eíipuhdos;
b) lnformar o CONTMTANTE, tudo que diga respeito ao contrato eÍn comerÍo;
c) Atender as deteÍminaÉes regulares do repÍesentante designado pelo

CONTMTANTE, bem como as emitidas pela autoridade superior;
d) Aceitar a ampliaçáo ou a reduçáo do objeto contratado nos limites e§tabelecidos no §
1', do AÍt. 65, da Lei Federal n'8.66d93.
e) Responder pelos encargos trabalhisias, píevidencÉrio§, Íiscais e comerciais
resultantes da exeQÉo desle instrumerúo;

0 Colocar-s€ à dispo§i(Éo da Contratantê, o que inclui a ê61rúura do e§critório em

árasilia/DF, bem como o Corpo Jurídico que venha a ser necessário para dirimir as

demandas que lhe ÍoÍ solicitada;
g) Realizar reunióes regularmente com os repre§eíúanies e com o corpo jurídico do
quadro da Coniratante, para que s€jam apreseríadas as demandâs e necessidades
públicâs;
i'r) Responsabilizar+e por quahuer p(ofi$ional ê/oll equipe dê técnb6, pê$oa físicã

ou jurídica, indicados para a realizaÉo dos serviços soliitados pela CONTRATANTE;
l) Planejar, coo.denar e supeNisionar o trabalho da equipe de técoicos' re@mendando
á COUfmierufg mediJa correliva pâra as queslôes que emergirem do§ trabalhos

efetuados
J) Guardar sigilo sobre os assuntos que, em decoÍrência da exêcução
tenha conhecimento ou acesso, sendo vedada, tambéÍn, a prestaçáo de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ - MA
Av. João Xxlll, 9N - Ccnrro
CNPJ: 0í.612.8320001-2í

terceiros, sobre a natureza ou andamento dos üêbalhos ora contratados, responsabilizando-
se, civil e criminalmente, pela sua eventual quebra,

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1. O vâlor pago a titulo de contrapreíaçáo no presente conúáo será aderido da seguinle
forma:
5.2. O valor dos honoráÍios conratuais pêla preíaçáo de seÍvi@s advocaticios será
equjvalênte a R$ 200.00 (dEentos reais) para cada R$ 1.00O,0O (um mil reâis) do valor
efetúamente aúeíido em liquidaÉo de sentença ou em acordo iudicial ou eírajudbial, a
quahuer tftulo, hcluando quaquer modalilade de transaçáo judiial ou eírajudicial leva a
efeito com a Uniáo Federal, seín p{ejuizo do montarúe eventualmente Íixado pelo juizo a
título sucumbencial, na forma da lei.

5.3. Os valores pagos a titulo de Honorários Advocatícios seráo cÍeditados na conta
ba;cárh a seguir ide;t irada, orja CONTRATADA é a sua titular: BANCO ITAÚ, AGÊNCIA
2939, CONTA CORRENTE: it004+2.

5.4. Câso a dáa do pagâmento previía conlráuâlmente, coincida com feriados ou dias não
úteis, ,ica pronogada para o pÍimeiro dia util subsêqueÍíe.

5.5. A CONTMTANTE se reseÍva no direito de náo e{etuar o pagamento se os seÍviços
presiados náo coÍrespondem âs especilicações técnicas.

5.6. Caso haja íloÍte ou incâpacilade civil dos sócbs da CONTRATADA, sêus suce§soíes
ou represêntantes legais rêceberão os honorários na proporçáo do trabalho realizado.

CLÁUSULA SEXTÂ - OOÍAçÁO ORçA ENTÁRIA

6.'1. As dêspesas decorÍerúes desla coÍtrataçáo eslão píogramadas em dotaçáo

orçamentária própria, preüía no orçârnento do Municipio, na classiÍicaÉo abaixo:

02 02 oo sEc MtN. DE ADMTNTSTRAÇAO E FTNANçAS
04 122 0046 2OO7 O@O MANUÍ. E FUNC.DA SÉC OE ADMTNTSTRAçAO E FTNANÇAS

3.3.90.35 m SERy'ÇOS DE CONSULTORTA

CLÁUSULA SÉIMA - DA VrcÊNClA OO CONTRATO, DA POSSIBILIDADE OE

PRORROGAÇÃO E DE REAJUSTE DO PREçO.

7.1. O conbdo terá vigência de 12 (doze) mese§ a paÍtiÍ da ddd da
podendo o mesmo ser prorrogado na Íorma peÍmitida eÍn lei, uma vez

seNiços são de náureza coÍ{inuada.
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PRÉFEITURA MUNICIPAL OE ALÍO ALEGRE OO PINDARÉ - MA

Av. João XIIll, Srl'l - Certo
CNPJ: 0í.6í2.8320001 -2í

CúUSULA OITAVA - PAGAÍÚENTO

8.1. O p€Oamento será êito pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré. em moeda
coÍTente nâcional, mediante Traníerêocia BancáÍia Elet6nicâ, de Íorma parcelêda,
mediante a apíesentaÇáo da Fáura, ttota Fiscal e atestados pelo setor responsável,
acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, CNDT e Certidáo
de RegulaÍidade coín a Fazeílda Federal:
8.1.1. A CONTMTADA devêrá pÍotocolar na sede desta PreÍeitura a solicitsçáo de
pagamento, assinada e carimbada pelo repíeseriante legal da empresa em papel timbíado,
contendo o no do processo lilÍatório, as irformaçóes para crédito em conia conente comoi
nome e núÍneÍo do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota

Fiscal devidamente atesta. emitida sem rasura, em leüa bem legivel, juntamente com ópia
do contraio, cópia da nota de empenho como tamtÉm as demêis ceÍtidôes atualizadas:

Certificado de Regularidade de Situaçáo do Fundo de Gãantia do Tãnpo de Sêrviço -
FGTS, Certidão dà Débitos Trabalhistas - CNDT, CeÍtidáo Negdiva de Débito junto à

Previdência Social - CND, CeÍtidáo Coniunta Negâtiva de Débitos Relativos a Íributos
Federais e à Divida Ativa da União, expedida por órgãos da SeqetaÍia da Receita Federal

do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidóes negáivas de débitos
expedidas por órgáos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município-

a.à. Como conoiêo pala Adminislraçá) detuar o paganênto, a licitanle vencedora deverá

mantêr as mesmas @ndiçõês de habilitaÉo;
8.3. O Íecebimeoto nâo exdui a responsabilidade da ContÍatada pelo peíeito desempenho

do máerial fomeo:do. cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades detectadas quando da

utilizaçáo do referido material:
8.4. À nota fiscauÍatura deverá ser ernilida pela própria Contráada, ohigatoriamente com o

número de inscÍiáo no CNPJ, constarte da Nota de Empenho e do Contrato, náo se

admitindo notas Íiscai§/taluras emíidas coÍn oúro CNPJ' mesrno de,iliais ou da márz'

CLÁUSULÂ NONA - EXECUçÃO DO OBJETO

9-í. A execuçáo se daÉ durarde o periodo de vigência do contÍáo
ó.2. ÀJ ónoiçot" o" execuçáo e iecebimerÍo ào objêto sáo aquelas previ§as no E!919!9
Báslco e orooosta, documêntos integrantês e aponsG a êste contftrto'

CLAÚSULA DÉClirA - FlscAllzAçÃo

1O.1. A ,iscalizaçáo da exe.rrÉo do obieb §eÍá eÍetuada poÍ Represer ante designado pela

CONTRATANTÉ, na forma áaoeteckia no Decrelo Í\tunicipal, poÍtaÍia ou contratÔ
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CLÁUSULA DÉCIÍÚA
CONÍRATÂDA

11. í. As obrigaçóes da
Proje(o Básico.

w,}
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. Jolo xxlll, sr?,I ' cênúo
CNPJ: 01 .612.832000í -21

PRIÍÍEIRA - OBRIGAçÕES DA CONTMTANTE E DA

CONTRAÍANTE e da CONTRATADA úo aquelas previstas no

cLÁusuLA DÉcltrtA SEGUNDA - SANçÔES AD lNlsrRATlvAS

12.'t. Comete inÍÉçáo adminislÍativa nos termos da Leino 8.666, de 1993, a Contsatada que:

1 2. 1 . í . inexecutar iotal ou parcialmente qualquer da§ obrigaçôes assumidas em dêconência

da confáaçáo;
12.1.2- ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;
12.1.3. ÍÍaudar na execuçáo do cordráo:
12.1.4. comportar-se de modo inidÕneo;
'12.1.5. coÍnetêr fraude Íisc€l:
'12.1.6. náo mantiver a P.oposla.
ti.z. n Contra"oa que ômeter quahuer das iníÍaçóes discÍiminadas no subitêm acima

riãia 
"riãita. 

sem priiuizo da respónsabilidade civil e cÍiminal, às seguintes sançóes:

;tii.;ã;;hé;;iá pói r"nai tevés, assim entendidas aquelas que náo acanetem prejuizos

signiícâtivos para a Contratante;
ií.i.i. 

^in'^naala 
de 0,3% (zero virgula três por cênto) por dia de atraso injustiÍicado

iãú" i uár", o" parcela inadimpiida, até a data do efetivo inadimplemento' observando o

limite de 30 (lrirna) dias;
t Z.Z.g.multacomóensatória de 10% (dez por c€nto) sobre o valor total do coríÍato no cáso

de inexeqrçáo total do objetoi
;r r.;.emAa" oe inexeo.rção parcial' a mult€ compensatória, no m€§mo pêrcêÍiual do

süuitem àcma, sera apfiradá de ÍoÍma pÍoporcional à obrigaçáo inadimplida:

iã i.à."r"o"n.ao de ikÍar e itnpedimeÍío de contrâaÍ cún o órgáo entllade ou unidsde

áãri""-irái^rã pú q"ai á nominisraçao eoblica opem e áua concÍáameríe' pelo prazo de

até dois anos;
i)lz.ã.itmài'rutro oe licitar e contratar coín o Município de Alto Alegre doPinderé/MA com

o-ón.eqlr"tt" descredenciamento no Siíema de Cada'íro Próprb da PMAAP/MA pelo

plazo de até cinco anos;
\i-l i*,t r*ao de inidooeidade para licitar ou contratar com a Administração Pública'

.i.iià'iã-lÉioiãr", ó" ,ai*" determinantes da puniÉo ou até que seia promovida a

;;;iil;í;;;t" ; 
-propiia 

a,.rtorioaae qr.re aptir:óu a penalidade' quê será concadila

"àrpr" 
àr" à cont aada ressârcir a contratante pelos pÍejuizos cátlsadqsl 

- - -
iz.ãii"âioe, ri.", suieí8s às penalilades do an 87, ll[e lv da Lei no 8'666' de í993' a

Contratada que:
i23iüil;"frd" condenaçáo deÍinitiva por praticar, por meio dolosos' fÍaude Íiscal no

recolhimenlo de quaisquer tÍibrltos;
r1.ã.ã.i""t. ptai-d" alos ilicitos visando a ÍÍustraÍ os objáivos dê licitaÉoj

il.i. âerno;!õ 
"á" 

p.""uir k oneidade para corÍrata cixn a Adminiíraçáo em virtude de

atos ilicitos Praiicados.

ÁDvocaoot assoc LÁDos !1àmffi-,*
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CNPJ: 0í.6í 2 8321000í-21

12.4. A aplic€Éo de qualquer das penalidades previstas realizar-seá em proc,êsso público
que a*§eguraÍá o coínraditóÍio e a ampla deíesâ à CoÍtráada' obseNando_se o

Hocedimento previs(o na Lei no 8.666, de '1993.

iZ.S. A autorioaOe coínpdeÍÍe, na aphaÉo das sançóes, levará em consideÍação a
gravidade da conduta do inffioí, o câráeí educáivo da pena' bem coÍrp o dano ceusado à

Admini§raçáo, observado o princípio da proporcionalidade
12.6. As pénaklades seÍáo obigatoíiaÍnente registradas no Sisterna de Cada§ro Próprio da

PMAAP/MA.

CLÁUSULA DÉCIi]lA TERCEIRA - RESCISÃO

13.'1. O presente Termo de Contrato poderá seÍ Íescindido nas hipóteses previstas

no art. 7ô da Lei n'8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art 80 da

mesma Lei, sem preiuízo das sançÕes apliáveis.
13.2. É admissivel á rusáo, cjsâo ou incorpoíaçáo da contEtada corY/em outra pessoa

iuiiãica, oesae que seiam observados pela nova pessoa juridicâ todos os requisitos de

ii"oiiitacáo exigüos na'licilaÉo original; sejam maríidas âs demais cláusulas e condiçóes

do conliáo; ná traia preluízo à exec!çáo do obi€to pâcluado e haja a anuância êxpÍessâ

da AdministraÉo à cor{inuidade do contato.
13.3. Os caaos de rescisáo contratual serão foÍmalmente motivados, asssgurando-se à

CONTRATADA o diÍeito á pÍévia e ampla deíesa.
13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONÍMTANIE eÍn caso de rescisáo

administrativa previ§ta no aít. 77 da Leino 8.666, de 1993.
ià.s. O r"rmà o. r""cisào seé píecediro de Reláóíio indi:ativo dos sêguinte§ âspeclos'

conforme o câso:
1 3.5. 1 - Balanço dos evento§ coíltÍatuâis já qJmpridos ou paÍciaknente cumpridos;

13.5.2. RelaÉo dos p€gaÍnentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. lndenizaçôe§ e mult6.

CLÁUSULA OÉCIMA OUARTA - VEDAÇÕES

14.1. É vedado à ooNTMTADA:
'14-1.1- caucionar ou utilizar eíe Termo de Contrato para qualquer opeíaÉo Íinanceira;

i+.i.z.,rtãnoÍnpet a exe@Éo contratual sob alegâçáo de inadimplemento por parte da

CôNTRATANTE. salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIÍIIA QUINTA - DOS CASOS OIIiISSOS.

'15.1 Os casos omissos seÍáo decididos pela CONTRATANÍE, segundo

áüposiçoei óntioas na Lei n" 8.6ô6, de 1ee3. e.demais no*9" s:3lij-9 li"lt?l

ã .ãniràto" púur,*" e, subsidiariamente, segundo as disposiçÓes contidas
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8.078, de 1990 - Código de Defêsa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.

cLÁusuLA DÉct A sÉxÍA - PUBLrcaçÂo

16.1. lncumbiÉ à CONTMTANTE providenciar a publbaÉo deste instrumento, por extrato,
no Diário Oflialdo Municipio, no prazo previsto na Lein'8.666, de 1993.

cúusulA DÉcrilrA sÉn a - FoRo

17.1 . O Foro para solucionar os litígios que decoÍreÍem da exeoJçáo deste Contráo será o
da Comarca de Santa Luzia./iÀ, respoflsável pêlo Munhipb de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Para firmeza e
(três) vias de
contraentes.

validade do pactuado, o presente
igual teor, que, depois de lido

TeÍmo de Contráo Íoi lavÍado em três
achado em ordem, vai assinado Pelos

do Pindaré/MA, 25 de Julho de 2022.

FILHO

Responsável legal da CONTRAÍADA

CONTMTANTE

. Éo9 .<:oR. 94; -4 4-

Folhâs n".
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