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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA
CONTRATO N° 037/2019

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2019

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

O MUNICÍPIO DE IBIQUERA-BA, pessoa jurídica de direito público Interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 13.718.671/0001-34, com sede á Praça São José, 32, Centro,
Ibiquera-BA, CEP: 46.840-000, neste ato •"apresentado por seu Prefeito, Sr. Ivan
Cláudio de Almeida, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade RG n°
5573440-00 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 665.529.745-15, doravante denominado
CONTRATANTE, e PABLO PICASSO SILVA DIAS , pessoa fisica de direito privado,
inscrito no CPF/MF sob o n° 776.826.455-04, RG sob o 05.573.755-25 SSP/BA,
domiciliado à Rua Manoel Fiorêncio Santos, n° 457 São João, Itaberaba-Ba, doravante
denominada CONTRATADA, com base no Processo Inexigibilidade n° 004/2019, e
disposições da Lei n° 8.666/ 1993, resolvem celebrar o presente contrato de prestação
de serviço, mediante as cláusulas e condições seguintes:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de
Serviços Advocaticios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1^ O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços
advocaticios no interesse do Município de Ibiquera/Bahia, em Assistência Judiciária
Gratuita nos processos Administrativos e Judiciais, até o julgamento final dos recursos
e demais atos pertinentes, inclusive preventivos, com o objetivo de obediência aos
princípios legais.
Parágrafo Primeiro. O contratado, conforme a necessidade dos serviços, coloca-se à
disposição para atendei as demaridas da municipalidade, inclusive com deslocamentos
aos locais de prestação dos serviços.

DAS ATIVIDADES

Cláusula 2®. As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento
são todas aquelas inerentes á profissão, quais sejam:
a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes as demandas oriundas
das necessidades da Secretaria Municioal de Assistência Social do Município de
Ibiquera-Bahia.
b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no
Instrumento Procuratório

OOS ATOS PROCESSUAIS / /
Cláusula 3^. Havendo necessidade de contratação de outros profissionaisyno decdr^
do processo o CONTRATADO elaborará substabelecimento, indlfcancJ^scrltól^ dd
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seu conhecimento, restando facultado ao CONTRATANTE aceitá-lo ou não. Aceitando,
ficará sob a responsabilidade^ única e exclusivamente do CONTRATANTE no que
concerne aos honorários e atividades a serem exercidas.

DAS DESPESAS

Cláusula 4®. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO ligadas diretamente
com a execução dos serviços, como fotocópias, emolumentos, custas etc., ficam a
cargo do CONTRATANTE, que as reembolsará ao CONTRATADO, mediante a
apresentação de nota fiscal ou recibo

DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Cláusula 5^. Fica ajustado entre as oartes que o valor total dos honorários advocatícios
devidos pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO corresponderá ao VALOR GLOBAL
de R$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais) a ser pago em parcelas mensais de R$
2.110,00 (dois mil cento e dez reais)
Parágrafo Primeiro. No vaior contratado engíobam-se todos os tnbutos que incidam
sobre a prestação dos serviços.
Parágrafo Segundo. Quando por quaisquer motivos o contrato não tiver vigência por
período de mês completo será devido o valor proporcional nos mesmos termos da
presente cláusula.

DO PAGAM-EiNTO DOS HONORÁRIOS

Cláusula 6®. O CONTRATAOCi autoriza ao CONTRATANTE a efetuar o pagamento
dos honorános estipulados ns cláusula anterior mediante depósito em conta corrente
no Banco do Brasil AG; 0285-2 Conta; 18.608-2, valendo o depósito como comprovante
de pagamento

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Cláusula 7®. Os recursos despea:'ido3 ceste co-^trato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:

Secretaria • ÓroáO'unidade ^Proieto/Atívidade 1 Elemento dê I Fonte; ÓrgáO'unidade ~Projeto/Atívidade Elemento de Fonte
__|. j despesa

Secretaria Municipal íe
Administração e Finanças 03.01 00 2020 3.3.9.0.36.00.00 00

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 8®. O CONTRATANTE su- oonga a providenciar todos os documentos
solicitados pelo CONTRA"^'CO r> iiit.r''"sí í i;'rs serv/iços a serem realizados,
ressalvando r.que)es que u- as lio 2providancii^r. // /
Parágrafo Primeiro, ü.s doourneníos necessários a instrução de pr/jfedimentós ou
apresentação de justificações que esiiveiem acargo do CONTRATAI^E, ecuLe^traso
implique decadência ou prescrição, ou ainda implique em pr^lJsão./ísenf^o
CONTRATADO de qualquer infração ética ou ressarcimento por darro ío d^enroenhp
profissional. / I / [ ^

PRAÇA SÀl"'J- 5? iP.CeN RC ISiCUFRa-S--CEP i-t 240-000-CMPJ'2 7"S67i;0C31-34
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Parágrafo Segundo. Os docuirientos copiados devem ser. quando possível,
autenticados por notário público.
Parágrafo Terceiro. O CONTRATANTE deve comunicar imediatamente ao
CONTRATADO a existência de procedimentos ou atos que necessitem de
acompanhamentos e atuação do contratado.
Parágrafo Quarto O CC íiTF ^ TAfiTiH dt:/s comunicar imediatamente ao
CONTRATADO, por escrito e de torma 'ustiricada, a :mpossÍb'lidade ou eventual
dificuldade na obtenção de documentos, isto para que. caso possível, este possa
postular ditação de prazo de entrega dos mesmos a autoridade solicitante, cujo
deferimento não pode ser assegurado.

DAS OBRiO AÇÕFS DO CONTRATADO

Cláusula 9®. O CONTRATADO se obriga a cumprir fielmente as oOrigações assumidas
na cláusula primeira deste zelando pela defesa dos interesses da
Contratan+e e cumpr.rido o observando todos os prazos legais para prática dos atos
que lhe competir.
Parágrafo Primeiro. O contratado se sujeita as cláusulas contratuais e, nos casos
omissos, aos ditames da Lei n° 8 666/93.

Parágrafo Segundo. O contratado se obriga a manter, durante toda a execução do
contrato, a compatibüiQade com o obieto deste contrato e todas as condições exigidas
para habilitação e qualificação.
Parágrafo terceiro O Contraindo obriga-se a reconhecer os direitos da administração,
em caso de rescisão 'j.drninisUaíiva prsvdsta no Artigo 77 da Lei n° 8.666/93.

•

DO PRAZO

Cláusula 10. O presente coinraic tem Inicio da sua assinatura em 01 de março de
2019 e término em 31 de dezembro de 2019 podendo ser renovado por Termo Aditivo.

DA NEGATjVA da RtLAÇÂÜ D£ EMPREGO

Cláusula 11.0 presente con-rnío não tem nem ger? cuaísquer vínculos empregatícios,
significando tão sorriente presiacã.: ce se'víços.

CONTRATAÇÃO DE MEIO

Cláusu'a 12. A presente cnníratação é de meio, Isto é, assunção por parte do
contratado da obrigação em zelar peio Cumprimento do pactuado, mas não se
obrigando a garantir resuícadc: m-c "ic.ín'."£r.",r eope'ados pe!o contratante, cuja não
obtenção não implicará em qualquer intraçâo ética ou em indenização.

OA fsí-:SC l6ÀC

Cláusula 13. Rescindir-se-á op.-ese n'? cor ra.o .^.'nteralmente pela CONTRAtX^NTE,
independentemente de aviso cu nterpelação e indenização de qualquer es|íecie, se
verificada qualquer -nfração ccruraujsl em espec^ai o não cumprf^entoyregular do
mesmo e nas hipóteses pre.isre- nos artigos 77, '8, incisos l a Xyll e/y da~lei n''
8.666/93 / / / / \

:-0-=3CC-CíJPj ,t/ri367l/OOOl-34
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DAS PENALIDADES

V 1 V

Cláusula 14. O descurnprimeníc total ou parciai de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, desde que por culpa do contratado, sujeitará estes às sanções previstas
na Lei Federal n° 8.666/93, alterada pelas Leis n' 8,883/94, 9.032/95 e 9.648/98, nos
seus artigos 86, c"^ 3 88 j^r^rVi a o tvic e an pla defesa em processo
administrativo.

Parágrafo Primeiro. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o
máximo de 5% (cinco por cento) do valor oo contrato.
Parágrafo Segundo. As inuftes previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório, e o seu pagamento não exiintra o CONTRATADO da responsabilidade
de perda se danos decorrentes das infrações,

FORO DE ELEIÇÃO

Cláusula 16. Fica eleito o foro aa cioade de iDiquera-BA, Estado da Bahia, para dirimir
quaisquer duvidas ou soluciona. ;,K^aisa.líer crnfiitos. exscu-dos do presente contrato.

Assim, Dor estarem íusíog e ccnt^atados. assinam o presente instrumento em 3 (três)
vias de iguais teor e 'orma e na o^esenca de duas testemunhas.

Testemunhas;

Nome:

CPF: 5^^5

Ibiquera-BA. 01 de março de 2019.

nfiU^4dP^O OF l^tQUERA
ÈVan Cláudio a&Aííiitíída

fVianicipff}
COi'i yp

PABi \PfCAS-^C S/I.VA DJ^

•<2'̂ ^^íyc ^ L^m

CPr. Oêj-

22. Cí!.','' •• .':i'.'-.v-Sv.-. .O'-lOVj-cr<Kj 13 716.671/0001-34
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