MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 37/2016
Proc. Adm. nº 38/03-2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de
Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco Simões,
s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°.
FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR, brasileiro, casado,
portador do documento de identidade R.G nº 22.199.481/ SSP-SP,
e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.087.958-96, residente e
domiciliado nesta cidade e
comarca de Dois Córregos, Estado
de São Paulo, na Avenida D. Pedro I, n◦ 302 - Centro, através
de
seu
órgão
executivo
municipal
doravante
denominado
simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: FERREIRA NETTO – ADVOGADOS, devidamente registrada
na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo sob o n°
2646, estabelecida na cidade de São Paulo, Capital, e com
escritório na Rua Pará, n° 50, 1° andar, conjuntos 13/14,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.082.296/0001-37, neste ato
devidamente representada por seu sócio o Dr°. CÁSSIO TELLES
FERREIRA NETTO, brasileiro, casado, advogado inscrito na
OAB/SP sob o n° 107.509 e portador do documento de identidade
R.G. n° 8.856.442ssp/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°
148.404.838/50, doravante denominada CONTRATADA, tem justo e
contratado os serviços técnicos profissionais especializados
de advocacia e capacitação de acordo com as cláusulas
seguintes, que mutuamente aceitam, a saber:
1ª-OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem por objeto a
prestação de serviços técnicos profissionais especializados de
ADVOCACIA e CAPACITAÇÃO de servidores pela CONTRATADA, quer
seja atuando como Assessoria ou Consultoria Preventiva, no
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campo do Direito Público/Administrativo, em especial em
relação às Licitações e Contratos Administrativos, bem como no
acompanhamento de processos de interesse do Município,
especialmente junto ao Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, quanto ao próprio Judiciário, acompanhando Mandados de
Segurança, Mandados de Injunção, “Habeas Data”, Ação Popular,
Ação Civil Pública, por ventura propostos contra o Município
contratante, seus órgãos de Administração Direta e seus
Dirigentes. A prestação de serviços estende-se também no que
se refere a assuntos relacionados à Lei de Responsabilidade
Fiscal( Lei Complementar n° 101/2000).
Parágrafo primeiro: O detalhamento e
serviços contratados, bem como as
CONTRATADA, estão elencados no ANEXO I
integra este contrato e nas demais
instrumento.
Parágrafo segundo: As despesas
CONTRATADA no desempenho dos
correrão por conta do MUNICÍPIO.

as especificações dos
demais obrigações da
– projeto básico, que
cláusulas do presente

por ventura realizadas pela
trabalhos ora contratados,

2ª-DO PREÇO E PRAZO DE PAGAMENTO – O MUNICÍPIO por força deste
instrumento, compromete-se a pagar em favor da CONTRATADA a
importância mensal de R$-14.231,94-(catorze mil, duzentos e
trinta e um reais e noventa e quatro centavos), até o
10°(décimo) dia útil do mês subseqüente, iniciando-se em 06 de
junho de 2016, mediante a apresentação de Nota Fiscal de
Prestação de Serviços ou Recibo, acompanhado de atestado ou
declaração de execução dos serviços emitido pelo servidor
público designado através de Portaria do Chefe do Executivo,
como gestor do contrato.
Parágrafo primeiro: A Nota Fiscal de Prestação de Serviços que
se refere à cláusula acima, deverá ser entregue no Setor de
Finanças do MUNICÍPIO até o último dia útil do mês em que
ocorrer
a
prestação
dos
serviços,
para
que
sejam
providenciados os documentos necessários para o devido
pagamento na data aprazada contratualmente.
Parágrafo segundo: No ato do pagamento de cada parcela, poderá
ser retido pelo MUNICÍPIO os valores relativos à eventuais
contribuições devidas ao INSS, no percentual de 11% (onze por
cento) ou daquele previsto na legislação federal vigente na
época do pagamento do valor da parcela, o qual será recolhido
posteriormente em favor do INSS pela Prefeitura, em guia
própria, na forma de lei. Idêntico procedimento de retenção
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será adotado no caso de eventuais incidências do IRRF e/ou ISS
sobre as parcelas devidas a CONTRATADA, sendo que a retenção
também será efetuada no ato de pagamento.
3ª-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:
CLASSIFICAÇÃO FUNC. PROGRAMÁTICA: 06.01.04.122.0002.2.009.000
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.35.00.000
4ª-DA VIGÊNCIA - O contrato terá vigência por 12(doze) meses,
iniciando-se
a
partir
de
sua
assinatura,
podendo
ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do
artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo único: O objeto deste contrato, não poderá ser
cedido, transferido ou caucionado, sem prévia e expressa
autorização do MUNICÍPIO, sob pena de nulidade do ato e da sua
rescisão "pleno jure".
5ª-FUNDAMENTO LEGAL - A realização de licitação e a prestação
de garantia foram dispensados com base no artigo 25, inciso II
da Lei 8.666/93; Lei Estadual nº 6.544/89; Lei Orgânica do
Município; Lei 8.906/94(Estatuto da OAB), e, em
razão da
Inexigibilidade de Licitação - n° 05/2016, devidamente
ratificada pelo Prefeito Municipal de Dois Córregos - SP no
Processo Administrativo n° 38/03-2016.
6ª-OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA:
6.1 - Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu
pessoal, seja civil ou trabalhista, bem as decorrentes do
trabalho e do respectivo contrato de trabalho, além de todos
os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições
outras
quaisquer,
sejam
de
caráter
trabalhista,
previdenciário, acidentário, social ou outras, quer sejam de
competência
fazendária
ou
não,
devendo
apresentar,
de
imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes
de pagamento e quitação.
6.2 - Responder integralmente pelas obrigações contratuais,
nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de,
em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem
reclamações trabalhistas contra a MUNICÍPIO.
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6.3 - Responsabilizar-se
trabalhistas.

por

todos

os

encargos

sociais

6.4 - A manter, durante toda a execução do serviço
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

e

em

São obrigações do MUNICÍPIO:
6.5 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula
"2ª" deste instrumento particular.
7ª-RESPONSABILIDADE
A
CONTRATADA
ficará
civilmente
responsável pelas obrigações oriundas de ilícitos praticados
por si, seu pessoal ou seu preposto, devendo ressarcir todos
os danos causados ao Município de Dois Córregos, à pessoas e
bens
de
terceiros,
por
motivo
de
dolo,
negligência,
imprudência ou imperícia, por sua ação ou omissão.
8ª-RESCISÃO - A rescisão contratual poderá ser determinada por
ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados a
seguir:
a)O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e
prazos;
b)O
cumprimento
irregular
especificações e prazos;

de

cláusulas

contratuais,

c)A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos
serviços, levando o MUNICÍPIO a comprovar a falta de interesse
da CONTRATADA;
d)O atraso injustificado no início dos serviços;
e)A cessão, transferência, ou caucionamento do objeto
presente contrato, sem prévia e expressa autorização
MUNICÍPIO;
f)O desatendimento das determinações regulares do
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução;

do
do

agente

g)O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h)A alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
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i)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento,
justificadas
e
determinadas
pela
máxima
autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato.
j)A
ocorrência
de
caso
fortuito
ou
de
força
maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
l)A inexecução total ou parcial do objeto do presente
contrato, com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo
a empresa CONTRATADA os direitos do Município de Dois
Córregos;
8.1 - A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo
entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo
administrativo, desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO.
8.2 - A rescisão contratual poderá ser também judicialmente
requerida, nos termos da lei.
8.3 - No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO decorridos de serviços ou
parcelas destes já executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, fica
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por
escrito ao MUNICÍPIO.
9ª-VINCULAÇÃO – O presente contrato administrativo está
vinculado à Inexigibilidade de Licitação - n° 05/2016, de 1º
de março de 2016, fazendo parte integrante do presente
instrumento, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas na inexigibilidade de licitação, ficando o mesmo
sujeito às normas contidas na Lei 8.666/93, com as alterações
posteriores e às cláusulas aqui pactuadas.
10ª-DO REAJUSTAMENTO – Os valores pactuados como remuneração
pelos
serviços
prestados
pela
CONTRATADA
no
presente
instrumento, serão reajustados a cada 12(doze) meses de
vigência contratual, mediante a aplicação da variação pelo
índice
IPCA(IBGE)-Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística, ou por qualquer outro índice que venha ser
adotado
em
substituição
àquele,
através
de
legislação
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específica vigente na época, objetivando a manutenção
equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato.

do

11ª-DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – O
objeto deste contrato será recebido nos termos, prazos e
condições estabelecidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº
8.666/93.
Parágrafo primeiro: Fica incumbido o(a) gestor do contrato
pela fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA.
Parágrafo segundo: O recebimento definitivo do objeto ora
contratado, fica condicionado a expedição de laudo ou
atestado, ou ainda declaração de comprovação da efetiva
execução dos serviços contratados, expedido pelo gestor do
contrato.
Parágrafo terceiro: O recebimento pelo MUNICÍPIO, provisório
ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da
responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e
demais
legislações
correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas
na lei.
12ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Córregos,
Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
13ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá ao MUNICÍPIO providenciar, por sua
conta, a publicação do extrato do presente contrato e de seus
aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
14ª-DAS PENALIDADES - Pelo descumprimento das condições
estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA fica
sujeita às seguintes penalidades:
14.1-Pelo atraso injustificado
objeto do presente instrumento:

na

prestação

dos

serviços

a)até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor
do contrato, por dia de atraso; e,
b)superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois
sobre o valor do contrato, por dia de atraso;

por

cento)
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14.2 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida,
multa de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total
ou parcial da obrigação não cumprida, ou multa correspondente
à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim;
Parágrafo primeiro: Eventual multa devida pela CONTRATADA,
será descontada dos pagamentos contratuais ou, em caso de
inexecução total será cobrada judicialmente.
Parágrafo segundo: O descumprimento pela CONTRATADA(licitante)
da proposta que lhe for adjudicada acarretará também as
sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo da multa e demais consequências estabelecidas neste
instrumento.
Parágrafo terceiro: As multas, moratória e rescisória que
serão
cobradas
cumulativamente,
serão
descontadas
dos
pagamentos contratuais ou, em caso de inexecução total serão
cobradas judicialmente.
Parágrafo quarto: Será propiciado à CONTRATADA, antes da
imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes, o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
15ª-DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o
valor global deste Contrato em R$-170.783,28-(cento e setenta
mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito
centavos).
16ª-DAS GARANTIAS – Fica dispensada a prestação de garantias
em face da natureza do contrato(artigo 56 da Lei nº 8.666/93).
17ª-DA
INEXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Fica
expressamente estipulado que não se estabelece, por força
deste
Contrato,
qualquer
vínculo
empregatício
ou
responsabilidade por parte do MUNICÍPIO, com relação ao
pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do presente
instrumento, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única
responsável como empregadora todas as despesas com esse
pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação
vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou
qualquer outra, obrigando-se assim a CONTRATADA ao cumprimento
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das disposições legais, quer quanto à remuneração de seus
empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza.
18ª-DISPOSIÇÕES FINAIS - Os casos omissos neste Contrato serão
resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações
e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo único: A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente
todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a
sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do
Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de
habilitação.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 06 de junho de 2016.

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Dois Córregos

FERREIRA NETTO – ADVOGADOS
Cássio Telles Ferreira Netto

TESTEMUNHAS:

____________________________
Maria Adjane Ferreira de Araújo
R.G. n° 36.997.754-3ssp/SP
____________________________
Rodrigo Alexandre Mendes
R.G. n° 47.105.842-7ssp/SP
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PROJETO BÁSICO
1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O objeto do presente projeto básico é a prestação de
serviços
prestação
de
serviços
técnicos
profissionais
especializados de ADVOCACIA e CAPACITAÇÃO de servidores pela
CONTRATADA, quer seja atuando como Assessoria ou Consultoria
Preventiva, no campo do Direito Público/Administrativo, em
especial em relação às Licitações e Contratos Administrativos,
bem como no acompanhamento de processos de interesse do
Município, especialmente junto ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, quanto ao próprio Judiciário, acompanhando
Mandados de Segurança, Mandados de Injunção, “Habeas Data”,
Ação Popular, Ação Civil Pública, por ventura propostos contra
o Município contratante, seus órgãos de Administração Direta e
seus Dirigentes. A prestação de serviços estende-se também no
que
se
refere
a
assuntos
relacionados
à
Lei
de
Responsabilidade Fiscal( Lei Complementar n° 101/2000).
1.2 – A AUTORIZAÇÃO para o início da execução dos serviços
está condicionada ao recebimento da respectiva “ordem de
início dos serviços”.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 – Com a finalidade de auxiliar o MUNICÍPIO na área do
Direito Público/Administrativo, de forma consultiva, referente
aos procedimentos de licitações e contratos (estudos e
pareceres), obtenção de recursos, auditoria jurídica junto aos
processos administrativos, prestação de contas ao Tribunal de
Contas do Estado de São Pulo, bem como demais procedimentos
necessários previstos na Constituição Federal.
2.2 – Também em razão das constantes alterações legislativas e
orientações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, será realizado a capacitação dos servidores competentes
para utilização dos MESCs – Meios Alternativos de Solução de
Conflitos, entre eles a Mediação e a Arbitragem.
2.3 – Justifica-se, portanto, a execução de forma indireta dos
serviços mais adiante enumerados, mediante a contratação de
empresa.
3 – SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
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3.1 - Estudos, Pareceres, Assessoria e Consultoria Técnica:
a)

Lei de Licitações e Contratos assim como suas alterações;

b) Obras, Serviços Técnicos
Compras e Alienações;

Profissionais

c) Modalidades Licitatórias – pregão
presencial), dispensa, inexigibilidade;
d) Habilitação,
Julgamento;

Registros

Cadastrais,

Especializados,

(eletrônico

e

ou

Procedimento

e

e) Alterações Contratuais, Regimes de Execução, Inexecução e
Rescisão Contratual – ações e consequências;
f) Sanções Administrativas, Crimes e Penas, assim
Processo e Procedimento Administrativo e ou Judicial;

como

g) Da improbidade Administrativa, suspensão dos direitos
políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens
e o respectivo ressarcimento ao erário;
h) Reparação do dano, representação judicial e extrajudicial
do
Estado,
responsabilidade
objetiva
e
subjetiva,
responsabilidade
do
agente
público,
da
preservação
do
patrimônio público, transparência da gestão fiscal;
i)

Lei de responsabilidade fiscal;

j)

Lei de parceria público-privada;

k)

Lei de concessão e permissão;

3.2 - Defesa de Causas Administrativas:
a) Contas Anuais, justificativas dos itens impugnados pelas
Unidades Técnicas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, defesas complementares, pedidos de reexame,
memoriais e demais medidas cabíveis que se façam necessárias;
b) Processos apartados e ou acessórios das contas anuais,
justificativas
preliminares,
complementares,
recursos
necessários e se preciso os respectivos memoriais;
c) Contratos Administrativos típicos, justificativas, defesas
complementares, recursos cabíveis, memoriais e demais atos
necessários;
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – Tel. (14) 3652-4121, 3652-4878, 3652-4454, 3652-1647 - CEP
17.300-000 – Dois Córregos – SP - e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

d) Admissão
de
pessoal,
justificativas
preliminares,
complementares, recursos cabíveis e memoriais, se necessário;
e) Auxílio
e
subvenções,
exame
prévio
de
edital,
representações, ações rescisórias, ações de rescisão de
julgado, solicitações de uniformização de jurisprudência,
incidentes de inconstitucionalidade, agravos, embargos de
declaração, do exercício do direito de denúncia, e demais atos
necessários a plena satisfação do objeto da presente proposta.
3.3 - Assuntos relacionados e pertinentes
13190/2015; 13140/2015; 13129/2015 e 13105/2015
3.4 - Lei Federal n.º 13190/2015
Diferenciado de Contratações.
a) Ampliação dos objetos e
contratados sob a égide do RDC.
b) Sua utilização pelo
produtos
e
serviços
infraestrutura.

que

serviços

a

cuida
que

Leis
do

n.ºs
Regime

poderão

Poder Público para contratação
necessários
para
as
obras

ser
de
de

c) Analise jurídica entre as leis 13140/2015 e 8666/93.
d) A utilização do RDC para obras e serviços de engenharia,
relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de
infraestrutura logística.
e) Lei n. º 13140/2015 que regula a mediação.
f) A previsão da utilização pela Administração Pública da
arbitragem para dirimir os conflitos relativos a direitos
patrimoniais disponíveis.
g)O dever de obediência da Administração Pública em função do
princípio da legalidade, não valendo a equidade para solução
desses casos.
h)A arbitragem e o princípio da publicidade.
i)Lei 13129/2015 que estabelece a utilização da Administração
Pública da arbitragem.
j)Quais casos a Administração Pública poderá se utilizar da
arbitragem para a solução de conflitos.
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k)Os
direitos
arbitragem.

disponíveis

do

Estado

para

utilizar

a

l)Lei 13105/2015 o novo Código de Processo Civil e o Estado
frente a previsão legal da aplicação da arbitragem.
m)A constituição pela Administração Pública
Mediação e Arbitragem na solução de conflitos.

de

Câmaras

de

3.5 – A capacitação dos servidores dar-se-á mediante a
realização de cursos no total de 20 (vinte) horas, para
utilização dos MESCs – Meios Alternativos de Solução de
Conflitos, entre eles a Mediação e a Arbitragem, bem como
acerca da Lei Federal n.º 13190/2015 que cuida do Regime
Diferenciado de Contratações.
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