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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 045/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 018/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 587/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMOSA DO RIO PRETO/BA - DO OUTRO,
COMO CONTRATADA, A EMPRESA MARTINEZ &
ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem,
de um lado como CONTRATANTE A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, com a
sede na Av. Matriz, n° 22, Centro, Estado da Bahia, CEP: 47.990-000, inscrita no CNPJ N.°
13.654.454.0001/28, representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Manoel Afonso
de Araújo, RG.: 018274205 SSP/BA, CPF n°.010.694.695-13 e do outro lado, a empresa
MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado
interno, inscrita no CNPJ n°. 19.898.953/0001-47, com sede na Alameda Salvador - Salvador
Shopping Business, n° 1057, Caminho das Árvores, Salvador/BA, neste ato representado por
seu Administrador o Sr. Victor Zacarias de Souza, advogado, inscrito na OAB/BA n° 27.140, e
CPF n° 010.902.025-12, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado o
presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666,
de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratação dos serviços Técnicos Especializados de
Assessoria Jurídica, conforme abaixo discriminados, visando atender à Prefeitura Municipal de
Formosa do Rio Preto-BA.

a) Atuar na defesa e acompanhamento das demandas do ente municipal perante o Tribunal
de Contas dos Municípios (TCM), inspetoria e sede.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE SERVIÇOS

Parágrafo 1o - Os serviços deverão ser iniciados de forma imediata, após o recebimento da
ordem de serviço, obedecendo as normas e especificações constantes nesse instrumento
contratual e na proposta apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo 2o - No caso de algo superveniente, fortuito ou de força maior e não serem tomadas
providências dentro de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação do fato, a Contratante
poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

Parágrafo 3o - Caso a data solicitação da nova ordem de serviço coincida com dia em que não
haja expediente na Prefeitura, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.654.454/0001-28

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais), no qual
serão pagas 10 (dez) parcelas de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), inclusos todos os custos
e despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários, impostos e taxas de
qualquer natureza, de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que é parte
integrante deste, entendido este como preço justo e suficiente dos serviços, objeto deste
instrumento

Do valor global dos serviços 40% (quarenta por cento) referem-se aos custos da
CONTRATADA, tais como despesas com materiais, insumos, hospedagens, transporte e
alimentação, e 60% (sessenta por cento) referem-se à prestação dos serviços aqui estipulados.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência de 10 (dez) meses, contados de sua assinatura.
Podendo ser prorrogado pela Administração Pública de acordo com o Art. 57 seus Incisos e
parágrafos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA -DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O valor do presente contrato será atendido pela seguinte dotação orçamentária:

• Unidade: 02.02.000 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças
• Atividade: 04.122.009.2004 Gestão Ações Da Sec. Adm. Planej. E Finanças
• Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00. - Outros Serv. De Terceiros - PJ
• Fonte: 000 - Rec Próprio

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante nas solicitações do Sr. Prefeito e da
proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

a) Executar os serviços deste Contrato, cumprindo, dentre outras obrigações já especificadas,
as seguintes:

I. Realizar visitas técnicas necessárias à execução dos serviços, na sede do Município
Contratante ou em qualquer outra cidade da Federação, quando devidamente
solicitadas;

II. Expedir orientações escritas mediante solicitação da CONTRATANTE;

III. Elaborar relatórios e pareceres técnicos nas áreas abrangidas e descritas no objeto do
presente contrato;

b) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato;

c) Atender prontamente as Ordens de Serviços, expedindo a competente nota de prestação de
serviços;

d) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de
negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da
qualidade do Serviço;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

e) Arcar com os tributos, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato;

f) Executar os serviços nos prazos determinados;

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nos serviços de até 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial atualizado do contrato;

h) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na inexigibilidade de
licitação;

i) Disponibilizará pessoal na quantidade necessária à plena execução das atribuições previstas
nesta proposta, assumindo todos os custos relativos à sua contratação;

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da Contratada, pertinentes ao Serviço do
presente Contrato;

b) Efetuar pagamento em moeda corrente nacional após apresentação da Nota de Prestação
de serviços.

c) Dar à CONTRATADA, as condições necessárias à regular execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a
contar da solicitação de pagamento pela CONTRATADA, acompanhada de:

a) Nota Fiscal / Fatura;

b) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros -
INSS, com validade compatível com a data do pagamento (Lei n° 8.212/91);

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com
validade compatível com a data do pagamento (Lei n° 8.036/90);

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Federal, com validade compatível com
a data do pagamento (Lei 2.231/1962 e Lei n° 7.799/2002);

Parágrafo primeiro. O pagamento será efetuado na conta corrente de titularidade da
contratada.

Parágrafo Segundo - Anota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

9.1. -Advertência;

9.2. - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato quando o contratado, sem
justa causa, deixar de cumprir o prazo estabelecido neste instrumento;

9.3. - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato por violação de qualquer
dispositivo contratual, dobrável em caso de reincidência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto,
às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 8.666/93.

10.2. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da
Lei 8.666/93;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO
REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO.

1) DO REAJUSTE

Não haverá reajuste de preços durante a vigência do instrumento contratual, bem como dos
eventuais aditivos firmados.

2) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de
12 (doze) meses, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da
última repactuação. Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data
do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário
vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação,
de antecipações e de benefícios não previstos originariamente. A repactuação será precedida
de demonstração analítica do aumento dos custos.

3) DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de
sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual (art.
65, inc. II, alínea d).

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes
dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será analisada pela
Prefeitura de Formosa do Rio Preto para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO GESTOR

1. Será designado o Gestor deste Contrato através de Portaria e anexada ao contrato, a quem
caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67,
da Lei Federal n° 8.666/93.

2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do
Responsável indicado pelo Gestor, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento
das obrigações contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

Fica eleito o Foro desta cidade de Formosa do Rio Preto (BA), para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor
e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Formosa do Rio Preto/BA, 05 de março de 2021

PREFEIT IICIPAL/DE FORMOSA/BA
isode Araújo

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MARTINEZ & ZACARIAS

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Victor Zacarias de Souza

OAB/BA n° 27.140

Sócio Administrador

CONTRATADA

VICTOR

ZACARIAS

DE SOUZA

Assinado de forma

digital por VICTOR
ZACARIAS DE SOUZA

Dados: 2021.03.07
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