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PROCESSO DE LICITAQAO N° 04/2018

CONVITE N° 01/2018

CONTRATO N° 03/2018

As partes abaixo-assinadas, de um Iado a Cémara Municipal de Uniao
Paulista, com sede na Rua Séo Pedro, n° 715, Jardim das Flores, na cidade de Uniao
Paulista-SP, inscrita no CNPJ sob n° 00.522.411/000147, neste ato representada por
sua Presidente Kendrea Alves Papile Cavatao, brasileira, solteira, portadora da
cédula de identidade RG. 47.126.731—4 SSP/SP, inscrita no CPF sob no 403.421.798—
70, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora Aparecida, n° 485, centro, Uniao
Paulista-SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro Iado,
MARQUESI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com sede a Rua
Pernambuco, n° 574, centro, Nipoa-SP. CEP: 15240-000 inscrita no CNPJ sob n°
28.464.075/0001—42, representada pelo senhor Carlos Edmur Marquesi, brasileiro,
advogado, OAB/SP sob o n° 174.177, solteiro, maior e capaz, natural de Neves
Paulista-SP, nascido aos 07 de janeiro de 1969, portador dfa Cédula de Identidade RG
no 18.971.745 SSP/SP, inscrito no CPF n° 082.895.608—18, residente e domiciliado na
Avenida 9 de Julho, n° 383, centro, Nipoa-SP, CEP 15240-000, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, pelo presente instrumento tém entre si justo e
contratado o presente Termo Contratual, mediante as seguintes cla’usulas e condigoes
e nos termos do processo de licitaoao n° 04/2018, modalidade Carla Convite n°
01/2018.

CLAUSULA 1a: OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a contratagao de Consultoria Jurldica para a
Camara Municipal, sendo, plantao de informaooes a serem fornecidas mediante
consulta prévia dos Orgaos da area juridica e processo Iegislativo; orientaoao prética
para os procedimentos compreendendo minutas de Projetos de Leis, Decretos
Legislativos, Indicaooes, Requerimentos, Pareceres Técnicos as Comissoes
Permanentes e Temporérias, realizaoéo obrigatéria de, no mlnimo, (02) duas visitas por

més para informagéo e treinamento de servidores e eventuais orientaooes juridicas aos
Senhores Vereadores em suas funooes Legislativas no periodo de 01 de maroo de
2018 a 31 de dezembro de 2018.

CLAUSULA 2a: REGIME DE EXECUQAO

2.1. A contratada deveré prestar o servioo pessoalmente ou dispor e equip te
para tanto. \\
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2.2. Os servigos contratados deverao ser prestados no prédio da Cémara Municipal
duas vez por mes, especificamente as segundas—feiras.

CLAUSULA 3a: PRAZO

3.1. O presente contrato tem prazo de vigéncia determinado, com inicio em 01 de
margo de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por
igual periodo e per acordo entre as panes, respeitando o disposto no inciso ll do artigo
57 e paragrafo 2° do artigo 58, ambos da Lei Federal n. 8.666/93.

CLAUSULA 4a: PREQO E PAGAMENTO

4.1. A contratante pagaré a0 contratado, pe|a execugao do objeto contratual, a
importancia global de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

4.2. O pagamento seré efetuado em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas,
com vencimento até 0 dia 20 (vinte) de cada més da prestagao do servigo, mediante
apresentagao da nota fiscal ou de documento correspondente.

4.3. Os pregos propostos serao fixos e irreajustéveis durante o periodo da prestaoao,
podendo sofrer reajuste em caso de prorrogagao contratual, ocasiao em que sera
adotado para célculo do reajuste o indice acumulado pelo lPCA (lndice de Pregos ao
Consumidor Amplo), medido pelo IBGE, dos L'iltimos 12 (doze) meses.

4.4. Os pagamentos serao feitos na secretaria da Cémara Municipal.

4.5. No valor dos honorérios contratados deverao estar inclusos os encargos tributérios
incidentes sobre a prestagao dos servigos, que deverao ser recolhidos pelo contratado.

CLAUSULA 5a: LICITAQAO

5.1. A presente contratagao faz-se através de procedimento |icitatério, na modalidade
Carta Convite n° 01/2018, corn obediéncia aos termos do edital vinculante e Lei Federal

n° 8.666/93.

CLAUSULA 6a: RECURSOS ORQAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes do presente convite e respectivo c- * rrerao por

conta do orgamento vigente, nas categorias e elementos economicos abaixu: .

01 — Legislative.
01031 — Agao Legisla’aiva. ,.

r l , M l __
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01031037 — Administragéo.
01031037.2.037 - Gestéo de Programa.
339039.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

CLAUSULA 7a: OBRIGAQOES E RESPONSABILIDADES

7.1. A contratada obriga-se a:

a) reparar, refazer, remover, corrigir ou substituir és suas expensas, total ou
parcialmente, o objeto deste contrato, quando se verificarem vicios, defeitos,
incorregoes e mé qualidade dos servigos a critério da contratante;
b) executar eventuais servigos néo constantes do contrato, porém inerentes ao todo,
sempre com prévia aprovaoéo da contratante;
c) atender solicitagoes da contratante;
d) ressarcir danos e prejuizos causados, no prazo de 48 horas contados do
recebimento de notificagéo administrative, sob pena de resciséo contratual e multa
de 10% sobre o valor do contrato;
e) pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da
formalizagéo e execugéo deste contrato;
f) fornecer equipe de profissionais especializados nas éreas especificadas neste
contrato;

7.2 8510 responsabilidades L'inica e exclusiva da 'contratada :

a) 03 encargos previdenciérios, tributérios, trabalhistas, fiscais, sociais, securitérios e
comerciais decorrentes deste contrato, inclusive da méo-de-obra utilizada na
execugéo do objeto contratado;
b) 05 danos causados diretamente é contratante ou a terceiros, por sua culpa ou
dolo;
c) 08 riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos servigos contratados;
d) a idoneidade e comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados;
e) a responsabilidade por erros, incorregoes, omissoes e atrasos ocorridos na
prestagéo.

7.3. A contratante néo se responsabilizaré pelos:

a) 6nus, direitos e obrigagées vinculados é legislagéo tributéria e trabalhista, e
decorrentes da execugéo deste contrato;
b) compromissos assumidos pela contratada perante terceiros
a execugéo deste contrato;
c) danos causados a terceiros pelo contratado, por seu prepos
empregados, advindos da execuoéo deste contrato.

'nculados
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CLAUSULA 8a: RESCISAO CONTRATUAL

8.1. Constitui motivo e justa causa para rescisao do presente contrato o
descumprimento pelas partes de quaisquer das condigoes estabelecidas neste
contrato.

8.2. A contratante poderé rescindir unilateralmente o presente contrato, a qualquer
tempo, inclusive antecipada e independente de notificaoao, quando verificada a
ineficiéncia, mé qualidade ou ma prestaoéo dos servig’Os pela contratada.

8.3. A rescisao contratual poderé ocorrer nas hipoteses previstas pelos artigos 77 a 80
da Lei Federal n° 8.666/93, sem que caiba ao contratado indenizaooes de qualquer
espécie, sem prejuizo de aplicagao das demais sangoes.

CLAUSULAQfiSANQOES

9.1. A inobservancia, total ou parcial, de quaisquer das clausulas deste contrato ou
mesmo no caso de mora, importaré na aplicagéo de multa de 20% (vinte por cento) do
valor do contrato a parte responsével pelo inadimplemento, além das sangoes previstas
na Lei Federal n° 8.666/93 e na aplicagao, alternative ou cumulativa, das seguintes
sangoes:

a) pelo atraso injustificado na prestagao do objetivo da licitagao até 1O (dez) dias,
multa no valor equivalente a 10% do valor do contrato e a partir dai mais 1% (um por
cento) por dia atraso;
b) adverténcia;
c) suspensao temporéria para participagao em licitaoao e impedimento para
contratar com a Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
d) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administraoao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja
promovida a reabilitaoao na forma da lei;
e) pela inexecuoao total ou parcial do ajuste: multa no valor equivalente a 20% do
valor do contrato;
f) rescisao contratual.

9.2. A aplicagao das sangoes descritas na clausula 9.1 nao impede a imediata rescisao

contratual.

CLAUSULA10:FORO

10.1. Nos termos do artigo 55, paragrafo 2° da Lei n° 8.666/93 fica eleito o foro da

Comarca de Macaubal-SP para dirimir quaisquer questoes oriund s este co trato.

/I93
I),
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CLAUSULA 11: DISPOSIQGES GERAIS

11.1. Além das clausulas contratuais deste termo, os contratantes , declaram
conhecerem e sujeitarem-se as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores
alteragées, especialmente aos casos de rescisao administrative previstos em seus
artigos 77 e 78.

E assim, por estarem justos e contrataflos assinam o presente contrato
em duas vias de igual teor e forma e na presen das teste has abaixo.

Uniao Paulista-SP, 01 de margo de 201 -.

Kendrea Alves Papile Cavatao C rlos (Edmugglarfigresi -
Presidente da Cémara Representante Legal
CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS: /m
Nome- /’9Lnl/r\u\[/JLCJ fax-«LN

Rafi-1927;?) ‘72


