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TERMO DE REFERENCIA BASICO
JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO

1. DEMANDANTE:
Demandante:Fundo Municipal de Saude de Sao Valerio
Responsavel: Tatiane Lopes Barreira

2. DECLARACAO DO OBJETO:
2.1 Constitui o objeto deste Termo de Referenda: Contratagao de advogado ou sociedadede advogados para a prestagao de servigos tecnicos profissionais especializados relativosao patrodnio ou defesa de causas judiciais ou administrativas para o Fundo Municipal deSaude de Sao Valerio, no periodo de janeiro a dezembro de 2021.
3.JUSTIFICATIVA:
3.1 Justifica-se a contratagao visando atender inumeras necessidades de administragaopublica, dentre estas tem como a assessoria e consultoria juridica, bem como arepresentagao judicial do Fundo Municipal de Saude de forma judicial e extrajudicialquando necessario, seja para o enfrentamento de questoes juridicas ou administrativas, oupara novas demandas durante o governo.

4.FUNDAMENTAQAO SIMPLIFICADA DA CONTRATAGAO:
4.1 Sumula n° 04 do Conselho Federal da OAB;
4.2 Supremo Tribunal Federal, HC 86198 e RE 466705 - Sepulveda da Pertence e AP 348 - Eros
Grau.
4.3 Artigos 13 e 25 da Lei 8666/93, que possibilita a decretagao de inexigibilidade para a
contratagao de servigos de notoria especializagao destinados a consultoria e assessoria juridica
para o patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.
4.4 inciso V do art. 13, e do inciso II e paragrafo 1° do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.
4.5 RECOMENDACAO N° 36, DE 14 DE JUNHO DE 2016 do CNMP;
4.6 RESOLUCAO N° 599/2017 - TCE/TO - Pleno - 13/12/2017;

5.DESCRIQAO DO OBJETO:

A aquisigao consubstanciada no presente contrato, foi objeto de inexigibilidade de
licitagao, nos termos do art. 13, inc. V e art. 25, inc. II, da Lei n°. 8.666/93 c/c art. 3°-A, da Lei
n°. 8.906/94, conforme estipulagoes constantes , conforme processo administrative em tela,
o qual encarta todos os elementos e documentos comprobatorios, aos quais se vincula este
contrato, alem de submeter-se, tambem aos preceitos de direito publico, aplicando-lhes,
ainda, os principios da teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado,
especialmente o Estatuto da OAB, o Codigo de Etica e Disciplina da OAB e demais normas
que regem a advocacia, alem do Codigo de Processo Civil e Codigo Civil, vinculando-se,
em tudo, ao aludido processo administrative e ao ato de determinou a contratagao direta.

6.REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
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6.1 O presente procedimento pauta -se pelas recomendagoes Lei Federal n° Art. 25, inciso IIda Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993.:
Art. 25 - E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade
de competigao, em especial:
II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no
art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou
empresas de notoria especializagao, vedada a
inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagao;

Considerando documentagao apresentada nos autos, tem-se o preenchimento dosrequisitos legais supracitados, haja vista trata-se de contratagao de natureza intelectual esingular dos servigos de assessoria juridica e a relagao de confianga entre contratante econtratado legitimam a inexigibilidade de licitagao para a contratagao de protissionais daAdvocacia, bem como, acordo com as decisoes do Tribunal de Justiga do Estado doTocantins em simetria com a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiga (STJ), oadministrador pode, desde que movido pelo interesse publico, fazer uso dadiscricionariedade que Ihe foi conferida pela Lei 8.666/93 para escolher o melhor profissional.
7. DA EXECUQAO:

7.1. A empresa contratada se obrigara a atender as consultas formuladas pelos servidorespublicos responsaveis pelos setores competentes da Administragao municipal, por escrito,
email, telefone ou verbalmente, bem como a prestar assessoria e consultoria a FundoMunicipal de Saude e acompanhamento de agoes judiciais e prestagoes de contas de
interesse pOblico.
7.2 - Incumbe a CONTRATADA assumir as despesas necessarias ao cumprimento daprestagao de servigos tecnicos e profissionais especializados, exceto despesas processuais ecom combustivel.
7.3- As orientagoes da CONTRATADA deverao ser transmitidas a CONTRATANTE verbalmenteou por escrito, assim como as respostas desse modo formuladas. As respostas orais serao
imediatas e as por escrito dadas no prazo maximo de 3 (tres) dias uteis, para que se possa
analisar com mais profundidade os casos complexos e de alta indagagao.
7.4 - Nos casos em que as orientagoes, as consultas, a elaboragao de pareceres e de
minutas de projetos de leis, de contratos e de outros atos municipais, ou os proprios servigos
decorrentes do patrocinio ou defesa de causas administrativas e judiciais, dada sua maior
complexidade ou alta indagagao, justificarem a execugao e o desenvolvimento dos
trabalhos tecnico-juridicos no escritorio profissional da contratada.
8. DAS OBRIGAgSES DA CONTRATADA

8.1 - Executar os servigos contratados valendo-se das melhores tecnicas, zelo e etica, com
garantia e qualidade, atendendo as especificagoes ou termos de referencias, fornecidos
pela Contratante, complementado com a proposta apresentada, e entrega-los totalmente
concluidos.
8.2 - Realizar atendimentos presenciais e a distancia, via telefone, e-mail ou qualquer outro
modo de comunicagao ou tecnologico.
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8.3 - Comparecer a sede do CONTRATANTE, salvo justificativa plausivel, sempre que
solicitado a sua presenga, considerando que os servigos ora contratados nao necessitam da
presenga dos profissionais da CONTRATADA, de forma ininterrupta, nas dependences ffsicas
do CONTRATANTE.
8.4 - Realizar os servigos contratado nas dependencies de sua sede ou filiais, valendo-se de
seus proprios equipamentos e insumos (computadores, materials de expediente etc.), os
quais nao sao de integral responsabilidade da CONTRATADA.
8.5 - Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execugao dos servigos nos
termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade, apresentando
relatorios de suas atividades, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.
8.6 - Reparar, corrigir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos onde
se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da ma execugao.
8.7 - Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na
licitagao.
8.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrente de
sua culpa ou dolo, na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento efetuado pela CONTRATANTE.
8.9 - Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do fornecimento de mao
de obra, transportes, locomogao, alimentagao, hospedagem e estadia de pessoal,
pagamentos de seguros, tributos, encargos, impostos, taxas e demais obrigagoes vinculadas
a legislagao tributaria, trabalhista e previdenciaria.
8.10 - A regra do item antecedente nao e aplicdvel quando o CONTRATADO executor
servigos fora de domicilio CONTRATADO ou da sede do CONTRATANTE, mas no interesse do
CONTRATANTE, ocasiao em que o CONTRATANTE arcara com todas as despesas necessarias
ao cumprimento da tarefa empreendida, nos termos da Tabela de Honorarios da OAB/TO.

9. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Providenciar os pagamentos devidos ao CONTRATADO, nos prazos estipulados, e de
acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados a prestagao dos servigos pelo
responsavel pela fiscalizagao.
9.2. Fiscalizar e acompanhar a prestagao dos servigos, por intermedio de servidor designado
especialmente para este fim.
9.3. Comunicar ao CONTRATADO, atraves do executor designado, toda e quaisquer
irregularidades ocorridas na prestagao dos servigos e exigir as devidas providencias que
demandem do CONTRATADO.
9.4. Designar o responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao da prestagao dos
servigos.
9.5. Atestar a execugao da prestagao dos servigos efetivamente realizada e conforme as
especificagoes tecnicas dos servigos.
9.6. Fornecer ao CONTRATADO os elementos necessarios a defesa de seus direitos, sejam
documentos, procuragoes, certidoes etc., sempre que se fizer necessario e assim que Ihes for
solicitado.
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9.7. Arcar com todas as despesas e custas necessarias ao fiel desempenho do contrato edele decorrentes.

10.DO PAGAMENTO
O vencimento dos honorarios mensais se dara ate o 10° (decimo) dias do mes subsequentea prestagao do servigo objeto deste contrato, cujo pagamento se dara por meio de creditoem conta corrente da CONTRATADA ou cheque nominal ao mesmo, podendo, ainda, seremitido boleto bancdrio, sem aceite, em nome do CONTRATANTE, haja vista que ovencimento da obrigagao possui data pre-determinada.
Paragrafo Primeiro -Havendo impontualidade no pagamento dos honorarios contratuais, aparte CONTRATANTE estara sujeito a multa de mora na razao de dez por cento sobre o valordo debito, corregao monetaria pelos Indices do IPCA-E e juros de mora de um por cento pormes em atraso, tudopro rata die.
Paragrafo Segundo - A CONTRATADA podera suspender a execugao dos servigos, aposcomunicagao com no mlnimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedencia, quando oatraso no pagamento for superior a 90 (noventa) dias.
Paragrafo Terceiro - Juntamente com o pagamento mensal, serao reembolsadas asdespesas extras realizadas pela CONTRATADA, isentas de impostos e tributos, desde que naoincluldas no prego pactuado.

11.DA DOTACAO OR£AMENTARIA:
Os recursos orgamentarios previstos e destinados a cobertura das despesas objeto deste
contrato sairao por conta do:
I - Programa de Trabalho:
II - Elemento de Despesa: 3.3.90.35 (servigos de consultoria jurldica).

12.DA GESTAO DO CONTRATO:
12.1. Sera emitido relatorio de execugao pelo servidor responsavel gestao do contrato.
13.VIGENCIA DA CONTRATAQAO:
13.1 O presente Contrato tera vigencia ate 31/12/2021 a contar da data da assinatura docontrato ou da ordem de fornecimento ou ordem de servigos.

Cteonice de Castro Nunes
Presidente CPLPortaria 012/2031

Sao Valerio, 04 Janeiro de 2021.

Comissao Permanente de Licitagao
Presidente - CPL
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N.° 02/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 014/2021.

Os. 03i .

A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO, pessoa juridica de direito publico, inscritaCNPJ sob o n.° 12.257:851/000-01 com sede no seguinte enderego: avenida Goias , CEP773900000. possuindo o telefone (63) 33591170 e neste ato representado por sua GestoraMunicipal a Sra TATIANE LOPES BAREIRA, CPF:030.615.411-01, residente e domiciliado nacidade de Sao Valerio TO , doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, aMENEZES E PINTO- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA, CNPJ n. 36.445.604/0001-99 AVPedro Ludovico, neste ato representado por sua proprietaria a Sr° LEILANY MENEZES DA SILVAPINTO, portadora da cedula de identidade RG n.°678.680. 2° VIA SSPTO, e inscrita no CPF/MFn.°053.330.061-48, domiciliada na RUA PEDRO PINHEIRO, Q6 LI2, CENTRO. CEP77460.000,doravante denominado CONTRATADO, pactuam o presente contrato em conformidadecom o que dispoe a Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes, mediante as clausulas e condigoes aseguir:

no

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tern por objeto a Contratagao de advogado ou sociedade deadvogados para a prestagao de servigos tecnicos profissionais especializados relativos aopatrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas para o Fundo Municipal deSaude de Sao Valerio, no periodo de Janeiro a dezembro de 2021.
Paragrafo Unico - A aquisigao consubstanciada no presente contrato foi objeto deinexigibilidade de licitagao, nos termos do art. 13, inc. V e art. 25, inc. II, da Lei n°. 8.666/93c/c art. 3°-A, da Lei n°. 8.906/94, conforme estipulagoes constantes, conforme processo
administrative em tela, o qual encarta todos os elementos e documentos comprobatbrios,
aos quais se vincula este contrato, alem de submeter-se, tambem aos preceitos de direito
publico, aplicando-lhes, ainda, os princi'pios da teoria geral dos contratos e as disposigoes
de direito privado, especialmente o Estatuto da OAB, o Codigo de Etica e Disciplina da OAB
e demais normas que regem a advocacia,alem do Codigo de Processo Civil e Codigo Civil,
vinculando-se, em tudo, ao aludido processo administrative e ao ato de determinou a
contratagao direta.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugao dos servigos objeto destecontrato, honorarios advocatfcios contratuais no valor total R$ 49.379,40 (QUARENTA E NOVE
MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE E QUARENTA CENTAVOS), a serem pagos em 12 (Doze)
parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.114,95 (QUATRO MIL CENTO E QUATORZE REAIS) pagaveis
ate o decimo dia util do mes subsequente ou conforme disponibilidade financeira, na contacorrente em favor do contratado, em banco oficial
Paragrafo Primeiro - Os valores confrafuais correspondentes aos servigos ora contratados
serao atualizados, de forma proporcional, de acordo com a variagao percentual positiva da
Tabela de Honorarios do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado
do Tocantins, publicada no Diario da Justiga n° 4156, de 13 de novembro de 2017, norma
esta que fixa o mes de margo como data-base para corregao dos valores estabelecidos na
referida tabela.
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Paragrafo Segundo - Para efetivagao da atualizagao do valor contratual previsto nopardgrafo antecedente, dispensa-se a celebragao de aditamento, podendo a mesma serregistrado por simples apostila, na forma do art. 65, § 8°, da Lei n° 8666/93.Paragrafo Terceiro - Os honorarios advocaticios contratuais nao se confundem com oshonorarios advocaticios sucumbenciais fixados pela autoridade judicidria ou decorrente daatividade administrativa, sendo que estes honorarios sucumbenciais serao integralmenterevertidos em favor da CONTRATADA, nos termos do artigo 22 e seguintes, da Lei n° 8.906/94(Estatuto da OAB) e art. 85 do Codigo de Processo Civil.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O vencimento dos honorarios mensais se dara ate o 10° (decimo) dias do mes subsequentea prestagao do servigo objeto deste contrato, cujo pagamento se dara por meio de creditoem conta corrente da CONTRATADA ou cheque nominal ao mesmo, podendo, ainda, seremitido boleto bancario, sem aceite, em nome do CONTRATANTE, haja vista que ovencimento da obrigagao possui data pre-determinada.
Paragrafo Primeiro -Havendo impontualidade no pagamento dos honorarios contratuais, aparte CONTRATANTE estara sujeito a multa de mora na razao de dez por cento sobre o valordo debito, corregao monetaria pelos indices do IPCA-E e juros de mora de um por cento pormes em atraso, tudo pro rata die.
Pardgrafo Segundo - A CONTRATADA podera suspender a execugao dos servigos, aposcomunicagao com no minimo 48 (quarenta e oifo) horas de antecedencia, quando oatraso no pagamento for superior a 90 (noventa) dias.
Pardgrafo Terceiro - Juntamente com o pagamento mensal, serao reembolsadas asdespesas extras realizadas pela CONTRATADA, isentas de impostos e tributos, desde que naoincluidas no prego pactuado.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
O CONTRATADO obriga-se a:

Executor os servigos contratados valendo-se das melhores tecnicas, zelo e dtica, comgarantia e qualidade, atendendo as especificagoes ou termos de referencias, fornecidospela Contratante, complementado com a proposta apresentada, e entrega-los totalmenteconcluidos.

I -

Realizar atendimentos presenciais e a distancia, via telefone, e-mail ou qualqueroutro modo de comunicagao ou tecnologico.
Comparecer a sede do CONTRATANTE, salvo justificativa plausivel, sempre quesolicitado a sua presenga,considerando que os servigos ora contratados nao necessitam dapresenga dos profissionais da CONTRATADA, de forma ininterrupta, nas dependences fisicasdo CONTRATANTE.
Realizar os servigos contratado nas dependencies de sua sede ou filiais, valendo-sede seus proprios equipamentos e insumos (computadores, materials de expediente etc.), osquais nao sao de integral responsabilidade da CONTRATADA.
Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execugao dos servigosnos termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade, apresentandorelatorios de suas atividades, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.
Reparar, corrigir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigosonde se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da ma execugao.

II -

III -

IV -

V -

VI -
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Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com asobrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas nalicitagao.
VIII - Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentede sua culpa ou dolo, na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essaresponsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento efetuado pela CONTRATANTE.Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do fornecimento demao de obra, transportes, locomogao, alimentagao, hospedagem e estadia de pessoal,pagamentos de seguros, tributos, encargos, impostos, taxas e demais obrigagoes vinculadasa legislagao tributaria, trabalhista e previdenciaria.

A regra do item antecedente nao e aplicavel quando o CONTRATADO executorservigos fora de domicflio CONTRATADO ou da sede do CONTRATANTE, mas no interesse doCONTRATANTE, ocasiao em que o CONTRATANTE arcard com todas as despesas necessariasao cumprimento da tarefa empreendida, nos termos da Tabela de Honorarios da OAB/TO.

VII -

IX -

X -

CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a:

Providenciar os pagamentos devidos ao CONTRATADO, nos prazos estipulados, e deacordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados a prestagao dos servigos pelo
responsavel pela fiscalizagao.

Rscalizar e acompanhar a prestagao dos servigos, por intermedio de servidordesignado especialmente para este fim.
Comunicar ao CONTRATADO, atraves do executor designado, toda e quaisquer

irregularidades ocorridas na prestagao dos servigos e exigir as devidas providencias que
demandem do CONTRATADO.

Designar o responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao da prestagao dos

I -

II -

III -

IV -
servigos.
V - Atestar a execugao da prestagao dos servigos efetivamente realizada e conforme as
especificagoes tecnicas dos servigos.
VI - Fornecer ao CONTRATADO os elementos necessarios a defesa de seus direitos, sejam
documentos, procuragoes, certidoes etc., sempre que se fizer necessario e assim que Ihes for
solicitado.
VII - Arcar com todas as despesas e custas necessarias ao fiel desempenho do contrato e
dele decorrentes.

CLAUSULA SEXTA- DA VIGENCIA DO CONTRATO
O presente Contrato entrara em vigencia na data da ordem de servigo e vigorara ate
31/12/2021 (trinta um de dezembro 2021), podendo,a criterio das partes, ser prorrogado ate
o limite de sessenta meses, nos termos do arl. 57, inc. II, da Lei 8.666/93.
Paragrafo Unico - Para efeitos deste contrato:

considera-se:
ano o periodo de doze meses contado do dia do inicio ao dia e mes

correspondentes do ano seguinte;
mes o periodo de tempo contado do dia do inicio ao dia correspondente do mes

I -
a)

b)
seguinte;
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ii - quando no ano ou mes do vencimento nao houver o dia corresponde
inicio do prazo, este findara no primeiro dia subsequente.

para fins de proporcionalidade e individualizagao em dias:
ano corresponde ao interregno de trezentos e sessenta e cinco dias;
mes corresponde ao interregno de trinta dias;
semana corresponde ao interregno de sete dias

rrte qp <^o

St. de Licitagia)
b)

cIsc)
l

CLAUSULA SETIMA- DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES
A CONTRATADA se obriga a aceitar os acrescimos ou supressoes ate o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor atualizado de cada item do contrato.

CLAUSULA OITAVA- DA DESPESA
Os recursos orgamentdrios previstos e destinados a cobertura das despesas objeto deste
contrato sairao por conta do:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa: 3.3.90.35 (servigos de consultoria juridica).

I.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
Cabe ao CONTRATANTE, a seu criterio e atraves de seus servidores ou de pessoas
previamente designadas, exercer a fiscalizagao de todas as fases de execugao do presente
contrato, sem prejuizo das ressalvas contidas nas disposigoes legais e normativas que regem
a advocacia, sendo obrigagao do CONTRATADO fiscalizar seus empregados, parceiros e
prepostos.
Paragrafo Primeiro - A fiscalizagao ou acompanhamento da execugao deste contrato sera
realizada pela Administragao Municipal atraves do correspondente Fiscal de Contrato, o
que nao exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da legislagao
referente as licitagoes e contratos administrativos.
Paragrafo Segundo - O Fiscal do presente contrato sera formalmente designado pelo
CONTRATANTE, competindo-lhe o acompanhamento e fiscalizagao do contrato,
respondendo pelas agoes e omissoes que vierem sujeitar a Administragao Publica a prejuizos
e danos, diretos e indiretos.
Paragrafo Terceiro - Dentre as atribuigoes do Fiscal do Contrato, entre outras decorrentes da
fungao, destacam-se as seguintes:
I - acompanhar e fiscalizar a execugao dos contratos;
II - registrar nos autos do processo administrativo, quando observar irregularidades na
execugao do servigo, por meio de instrumento habil (laudo de inspegao, relatorios de
acompanhamento e recebimento, parecer tecnico, memorando etc.), adotando as
providencias necessarias ao seu correto cumprimento em conformidade com os criterios de
qualidade, rendimento, economicidade e eticiencia, entre outros previstos no instrumento
convocatorio, contrato e/ou proposta;
III - acompanhar os prazos de vigencia dos contratos, indicando a necessidade de
prorrogagoes, acrescimos e supressoes;
IV - solicitor ao CONTRATADO e aos orgaos competentes da Administragao Municipal,
tempestivamente, todas as informagoes, documentos ou providencias necessarias a boa
execugao do contrato;
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conferir se o material entregue atende integralmente a especificagao contida no
instrumento convocatorio, contrato e/ou proposta, inclusive em relagao as unidades e as
quantidades que foram entregues, podendo, caso necessario, solicitor parecer tecnico dos
usuarios dos materiais para a comprovagao da regularidade do objeto entregue;

conferir se o servigo realizado atende integralmente a especificagao contida no
instrumento convocatorio, contrato e/ou proposta, podendo, caso necessario, solicitor
parecer tecnico dos usuarios dos servigos e dos setores competentes para a comprovagao
da regularidade do servigo executado;
VII - proceder a verificagao de todas as condigoes pre-estabelecidas pelos orgaos
competentes da Administragao Municipal, devendo rejeitar, no todo ou em parte o
fornecimento em desacordo com as mesmas, documentando as ocorrencias nos autos da
contratagao;
VIII - requerer aos orgaos competentes da Administragao Municipal e ao Ordenador da
Despesa que determine ao contratado, as providencias para corregao de eventuais faihas
ou defeitos observados;
IX - emitir, nos autos da contratagao, laudo de inspegao, relatorios de acompanhamento
e recebimento, parecer tecnico, memorando etc. informando aos orgaos competentes da
Administragao Municipal e ao Ordenador da Despesa as ocorrencias observadas na
entrega do material e na execugao do servigo;
X - solicitor aos setores competentes, quando nao o fizer pessoalmente, que tome as
medidas necessarias a comunicagao ao contratado para a promogao da reparagao,
corregao, substituigao ou a entrega imediata do objeto contratado, com a fixagao de
prazos, na tentativa de se de se evitar o processo administrative punitivo;
XI - nos casos de prorrogagoes, as solicitagoes devem ser expedidas em, no maximo, 90
(noventa) dias do termino do contrato;
XII - nos casos de acrescimos e supressoes as solicitagoes devem ser expedidas em, no
maximo, 90 (noventa) dias para a realizagao da alteragao contratual;
XIII - verificar se o contrato firmado continua sendo necessario aos fins publicos,
manifestando-se, imediatamente, em caso de desnecessidade; e
XIV - acompanhar os andamentos das solicitagoes de contratagoes.

V -

V I -

CLAUSULA DECIMA - DAS SAN^OES ADMINISTRATES
Alem do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pelo
CONTRATADO, por descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento
decorrentes de atos que, no exercicio profissional, praticar com dolo ou culpa, poderao ser-
Ihe impostas as seguintes penalidades previstas na Lei n°8666/93, quais sejam:
I - Advertencia;
II - Suspensao e impedimento do direito de licitar e contratar com o Administragao
Municipal CONTRATANTE;
III - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar no caso de reincidencia em falta
grave;
IV - Pagamento de multa de at6 5% sobre o valor da parcela em atraso.
Paragrafo Primeiro
cumulativamente, com uma das demais sangoes. observada a gravidade na infragao.

A penalidade consistente me multa pode ser aplicada,
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Paragrafo Segundo - Antes da aplicagao de qualquer sangao sera garantido
CONTRATADO o contraditorio e a ampla defesa, em processo administrative.
Paragrafo Terceiro - Os valores das multas deverao ser recolhidos perante a Secretaria
Municipal de Finangas, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRATADO, sendo cobrada
judicialmente caso ocorra sua inadimplencia, apos inscrigao em divida ativa, podendo o
CONTRATANTE efetuar retengao junto aos creditos que, porventura, possua o CONTRATADO.
Paragrafo Quarto - O CONTRATADO nao sera punido e nem responde pelos prejuizos
resultantes de caso fortuito ou forga maior, ou quando provada a justa causa e
impedimento, ou, ainda, quando nao decorrem de atos que, no exerefcio profissional,
praticar com dolo ou culpa.

ao

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO
A inexecugao total ou parcial deste contrato por parte do CONTRATADO assegurara ao
CONTRATANTE o direito de rescisao nos termos do art. 77 da Lei 8.666/93, bem como nos
casos citados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal, sempre mediante notificagao,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
Paragrafo Primeiro - Ocorrendo rescisao administrativa do presente contrato, as partes serao
assegurados os direitos previstos no artigo 79 § 2° da Lei n° 8.666/93.
Paragrafo Segundo
independentemente de aviso ou notificagao judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
concordata, falencia ou instalagao de insolvencia civil do CONTRATADO; ou de dissolugao
de sociedade.
Paragrafo Terceiro - No caso de rompimento unilateral sem justa causa, a CONTRATANTE e
obrigada a pagar, a CONTRATADA, por inteiro a retribuigao vencida (honorarios
advocaticios contratuais), com cominagoes legais e contratuais, e por metade a que the
tocaria de entao ao termo final do contrato, conforme art. 603 do Codigo Civil.
Paragrafo Quarto - A extingao do presente contrato, qualquer que seja o motivo (unilateral,
amigavel ou pelo escoamento da sua vigencia):
I - nao desobriga o CONTRATANTE do pagamento das verbas honorarias contratadas, nos
termos e condigoes ajustados neste instrumento,
II - nao retira, nem exclui o direito do CONTRATADO de receber o quanto Ihe seja devido a
titulo de honorarios advocaticios sucumbenciais fixados pela autoridade judicidria ou
decorrente da atividade administrativa, de modo que:
a) estando a causa encerrada, o CONTRATADO tera direito a integralidade referida verba
honoraria de sucumbencia;
b) quanto as causas pendentes, o CONTRATADO tera direito a parte verba honoraria de
sucumbencia calculada proporcionalmente ao servigo efetivamente prestado
III - importa na consequente e imediata revogagao dos mandatos procuratorios vinculados
e decorrentes deste instrumento contratual, dispensada qualquer formalidade de
cientificagao ou a notificagao especifica dos mandatarios quanto a revogagao, sendo
dever do CONTRATANTE constituir novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias contados
da rescisao, data a partir da qual os mandatarios estarao integralmente desobrigados dos
poderes e responsabilidades oriundos da outorga.
Paragrafo Quinto - Nos casos em que o CONTRATANTE solicitor que o CONTRATADO expega
substabelecimento, sem reserva de poderes, ou quando, eventualmente, seja solicitado, por
autoridade ou terceiros, ato formal de revogagao, o CONTRATADO podera formalizar

O CONTRATANTE rescindira o contrato automatica e
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renuncia dos respectivos mandatos procuratorios, sendo que, nem o substabelecimento,
nem a renuncia, retirarao ou excluirao os direitos do o CONTRATADO quanto as verbas
honorarias contratuais e tambem as sucumbenciais, vigendo entre os contraentes, para
todos os fins, os direitos e obrigagoes pactuados neste instrumento, valendo, com relagao
ao referido substabelecimento e renuncia, os mesmos efeitos juridicos da revogagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO FORO
O foro competente para dirimir e resolver qualquer questao relativa a presente contrato e o
da Comarca de Peixe/TO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CONSTITUICAO DO TERMO
O presente termo contratual e titulo executivo extrajudicial, na forma do art. 24 da Lei n°
8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c art. 784, incs. II, III e XII, do CPC, sendo que as importancias
devidas pela CONTRATANTE poderao ser exigidas atraves de processo de execugao,
ficando pactuada a possibilidade de cobranga direta, mediante retengao ou
compensagao de creditos, sempre que possfvel.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (tres)
vias de igual teor e forma, para um so efeito, com a presenga das testemunhas abaixo.

pô ®"0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO
TATIANE LOPES BARREIRA

CONTRATANTE

Sao Valerio/TO, 04 de JANEIRO de 2021.

wy

\ 13 t—v
*V^j

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CNPJ n. 36.445.604/000V-99

CONTRATADA

MENEZES E PINTO-

TESTEMUNHA
Nome:
CPF/MF:
Nome:
CPF/MF
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