
PODER LEGISLATIVO
CÂMARÂ MUNICIPAL DE SANTAREM

Avenida Dr'. Anysio Chaves. I 001 .

CEP. 68.030.290 - SANTAREM-PARÁ
CNPJ n' I 0.219.20210001-82

CONTRATO N" OO2/202I - CMS

CONTRATO ADMINISTRATIVO I'ARA
CONTRATAÇÃO Ot ASSESSORTA E CONST LT0HA
JURÍDICA EM DIREITo PÚBLICo PAITA ATENI)EIT AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIP..\L DIi
SANTAREM-PA, NOS TERMOS DA INEXIGIBILII)ADE
N" 002/2021-cMS, QUE CELEBRAM A CÂN,rARA
MUNICIPAL DE SANTAREM E LIMA, I]RI'I'O,
FERREIRA & PIAZZA ADVOGADOS, CONFORME AS
CLÁUSULAS E CONDIÇoES sEGUINTES.

Por este instrumento de contrato, de um lado como CONTTTATANTE a CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM, pessoa jurídica de dir.eito público inrerno. inscriro no
CGC/MF strb o no 10.219 .20210001-82, com sede e foro nesta cidade de Santarónr r,lo cstadtr
do Pará sito à Avenida Dr. Anysio Chaves. 1001, 307, bairro do Aelopor'lo Vclho.
representada neste ato pelo seu Presidente Sr. RONAN MANUEL LIBEIiAL LIttA
JUNIOR. brasileiro, casado, portador do CPF nq 758.416.222-34 Carteira de ldcnticlaclc n!
3722787 PC/PA. residente e domiciliado nesta cidade de Santarém Pará à Avenida São
Sebastião. 2711 AP A - baino Aldeia, CEP 68040-040. e do outro laclo conro
CONTRATADO o Escritório de Advocacia LIMA, BRITO, FERREIRA & I'1.\ZZA
ADVOGADOS CNPJ 31.417.848/0001-44, sito à Avenida Mendonça Furtado n" 2188.
bairro Aparecida. CEP 68.040-568 nesta cidade de Santarém, Estado do Pará. repÍeserltado
pelo senhor JOSÉ MARIA FERREIRA LIMA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará sob o no 5346 e CPF/MF' n" 259.88-l.il2 -00.

residente e domiciliado a Avenida Dr. Anysio Chaves. 60, baino Aeroporto Velho. C'EP:

68030-290, nesta cidade de Santarém, Estado do Pará, firmam o presentc clur' sL- iügL'rii pelit:
cláusulas e condições a seguis expendidas tem justo e contratado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento, tem por objeto a CONTRATAÇÃO On ASSESSORIA E

CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PUBLICO PARA ATENDI],R AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPÀL DE SANTAREM-PA:
1.1. A presente contratação tem origem no Processo Administrativo n" 004/2011 e

Inexigibitidade n" 002/2021 -CMS;
1.2. Os serviços deverão ser prestados de forma pessoal através de visitas sct.ttitttais Ila

Câmara Municipal de Santarem, sempre que necessário, para efeito de assessoria e consttlt,lria

continuas por meio de contatos diretos com os Vereadores da Câ[rara Municipal de Satrtar'énl

e ou Servidores se necessário, cuja natureza das atividades esteja diretarnente relacionatl
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o objeto do presente contrato, para efeito de con.rprovação de execução e do fiel cunrprinrenro
das obrigações ajustadas;
1.3. A presente contratação de serviços técnicos e profissionais de assessoria e consultoria
juridica, objetiva oferecera retaguarda e o suporte necessários para o aprimoraulento da
qualidade e da eficiência de aquisições e contratações públicas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
2.1. A inexigibilidade da licitação está devidamente fundamentada no coput e inciso Il clo alr.
25 daLei Federal no 8.666193, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. A vigência e execução do Contrato será de 23 (vinte e três) meses! a partir de 0l-02-
2021 a 3111212022. Este instrumento contratual poderá ser prorrogado mediatlte ternro aditir o
de acordo com o que preconiza aLei n" 8.666193.
Parágrafo único: Fica resguardada a parte que não tiver interesse na continuidade do
respectivo Contrato solicitar o seu término antecipadamente, desde que o Íaça por escriro.
com antecedência mínima de 30 ltrinta.) dias. ressalvada a conveniência da Adrlirristlaçiro
Pública.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PACAMENTO
4.1. O valor total do Contrato será de RS 230,000,00 (duzentos e trinta nil rcuisl.
correspondentes a 23 (vinte e três) meses, ou seja, podendo ser aditado por ternro aditirU.
caso haja necessidade e interesse.
4.2. Pelas atividades técnicas a serem desenvolvidas e no prazo acima fixado no prescntc

instrunlento. o CONTRATADO perceberá mensalmente, a importância de RS 10.000,00 (dez

mil reais) em moeda corrente do país, permitido os descolttos legais e reaj ustado cluancltr

houver necessidade de manter o equilíbrio financeiro, conforme o que deternlirla a LL-i

8.6661 93 e alterações posteriores.
4.3. O pagamento deverá ser efetuado feito obedecendo aos procedinrentos contábeis da

administração pública, mediante transferência bancária em Conta Comente.iunto ao Battco tr"

001 Agência do Banco do Brasil S/4, Agência n'0130-9, Conta Comente n" 104592-0 de

titularidade do CONTRATADO, até o dia 30 de cada mês de competência.
4.4. Nos casos onde houver necessidade do deslocamento do CONTRAI'ADO pÍrra otrtril

localidade diÍ'erente da sede do Município de Santarém, para fora do Estado do Pará. pata a

execução dos serviços de interesse do CONTRATANTE ou a pedido deste. as passagells c as

despesas de custeio da viagem serão por conta da Câmara Municipal de Santarénr" nlediante

pagamento de diárias.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos necessários para ao adimplemento da contratação objeto da presentç'

licitação. correrão por conta da rubrica orçamentáriâ constante no orçamenlo 2021 da Cânlala

Municipal de Santarém, sob a rubrica: 01.031.00012.001 - Manutenção das Atividades da

Câmara. 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria;
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5.2. O valor remanescente será adimplido com os recursos constantes no orçamcntr) dc l0ll.
considerando o prazo contratual. valendo-se dos procedimentos administrativos rlc
apostilanrento para sua inclusão.

CLÁUSULA SEXTA. DAS OBRIGAÇOBS
6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

I - Pagar. até o dia 30 de cada mês de competência o preço fixado neste instrunrent():
ll - Proporcionar condições de trabalho ao CONTRATADO para que possa rerrlizar seu

mister a contendo;
[[[ - Fornecer, quando necessário. infornrações e documentos inrperiosos palir ir

operacionalização dos serviços pactuados. nos prazos solicitados;
IV - Obedecer aos termos do presente instrumentoi
V - Emitir os atestados de capacidade técnica solicitados pelo CONTRATADO.

6.2. São obrigações do CONTRATADO:
I - Observar as condiçôes estabelecidas no presente Contrato;
Il - Exercer as atribuiçôes de seu cargo com zelo, lealdade, competência e respciliurclo as

orientaçôcs cmanadas do CONTRATANTE:
III - Os serviços deverão ser prestados de f'orma pessoal através de visitas scnratttis tut

Câmara Municipal de Santarém, sempre que necessário, para efeito de assessoria e collsult()r'irl

contínuas por meio de contatos diretos com os servidores públicos do departattrcnto dc

licitações e contratos, cuia natureza das atividades esteja diretamente relacittttar.la cottt tr

objeto do presente contrato, para efeito de comprovação de execução e do fiel cunrptitt'tcttto
das obrigações aj ustadas;

IV - Prestar consultoria e elaboração de pareceres sobre a execução de colltrâtos.

convênios. programas e licitações atinentes à Câmara Municipal de Santaréml

V - Municiar, quando for solicitado, de inlormações inerentes as suas atividadcs lo l)otlct'

Público Legislativo Municipal:
VI - Pennitir a fiscalização da CONTRATANTE, nos serviços tltrc csti\ cr

desempenhando o objeto do presente Contralo.
VII - O CONTRATADO deverá manter durante toda a execução do colltralo. colll

conlpatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitaçir.r c

qualiticação exigidas na licitação (art. 55. da Lei n'8.666/39).

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Câmara Municipal de Satrtar.rnl-

ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocon'er situaçõcs

previstas no AÍ. 78 e 79 da Lei N". 8:666193 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DA I.ISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. A Câmara Municipal de Santarém se responsabilizará pelo acompatlltatttcttto e

fiscalização. qttanto ao cumprimento do presente contrato, através do serridtrr P'\t l'()
EDIIARDO BORBOREMA DE SOUSA. matrícula n" 120543-9, na condição dc I l l trl-r\lt
e MAYSA LOPES FERNANDES. matrícula n" 120546-3. na condiçào de Stlll
conf'otrrrc Portaria n" 12912021- DAF-DIIH.
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CLÁUSULA NONA. DO FORO
9.1. Fica eleito o loro da Comarca de Santarém, para dirimir os conflitos oriundos r.lo plescntc

instrumento. quando não puderem ser dirimidos pela Câmara Municipal de Satttarctu" conr

renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO. assitranr o presL'nte

em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemuúas para quc produza

efeitos legais.

Santarém - PA. 0l de Íevereiro de 201 I

CA]\IAITA . DE SANTA i\l LIMA, IIRITO, FERI{lllll.A & I',l'\zzA
ADVOGADOS

CNPJ 31.41 7.84Íl/000 I --l{
CONTRATAIX)

Ronirn NI:rnu Liberal Lira Junior
Vcrcad - Presidcntc

('( ) TAN'I'E

TESTENI I.iNI{AS:

I

CPF:

)

CPF
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