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Contrato que entre si celebram, na forma e condi¢6es seguintes, de urn
lado,   como   contratante,   o   Fundo   Municipal   de   Desenvolvimento
Social   de   Augustin6polis/TO  e   de   outro,   como   contratado   o   Sr.
ADEMAR DE SOUSA PARENTH.

0   FUNDO   MUNICIPAL   DE   DESENVOLVIMENT0   SOCIAL   D0   MUNIcipI0   I)E
AUGUSTIN6POLIS,  Estado  do  Tocantins,  pessoa juridica  de  direito  phblico  inscrita  no  CNPJ
sob   o  n°.   14.587.634/0001-05,   com   sede   a  Rua  Anicuns,   n°   191,   -   Centro,   nesta  cidade   de
Augustin6polis/TO,  neste  ato  representado  por  seu  gestor,  o  senhor  ALiRI0  SriRGI0  MAREC0
BATISTA,  brasileiro,  solteiro,  portador  do  RG  n°.  224.845  2a  Via  SSP/TO,  com  inscri9ao  no  CPF  n°.
787.053.121-91,   residente   e   domiciliado   nesta   cidade   de   Augustin6polisITO,   doravante   denominado
CONTRATANTE, e do outro lado, o  Sr.  ADEMAR DE  SOUSA PARENTE, brasileiro,  advogado
devidamente inscrito na OAB/TO  sob n° 6511-A,  portador do  RG n° 590.316  SSP-DF,  inscrito no
CPF/MF  n.°  281.619.711-53,  residente  e  domiciliado  na  Run  Tiradentes,  127  ~  Sala  02,  Centro,
Augustin6polis/TO,    doravante    denominado    CONTRATADO,    pactuam    o    presente    contrato    em
conformidade  com  o  que  disp6e  a  Lei  n°  8.666/93  e  suas  alterag6es,  mediante  as  clausulas  e  condig6es  a
seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJET0
1.1.  0  presente  contrato  ten  por  objeto  a  prestapao  de  servicos  t6cnicos  profissionais  advocaticios
especializadosjuntoaoCentrodeReferenciaEspecializadodeAssistenciaSocial-CREAS.
Pardgrafo  Unico  -  A  aquisicao  consubstanciada  no  presente  contrato,  foi  objeto  de  inexigibilidade  de
licitacao, nos termos do art.13,  inc.  V  e art.  25,  inc.11, da Lei n°.  8.666/93  c/c art.  3°-A,  da Lei  n°.  8.906/94,
conforme   estipulag6es   constantes,   conforme   processo   administrativo   em   tela,   o   qual   encarta  todos   os
elementos  e  documentos  comprobat6rios,  aos  quais  se  vincula este  contrato,  alem  de  submeter-se,  tambem
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demais normas que regem a advocacia, al6m do C6digo de Processo Civil e C6digo Civil, vinculando-se, em
tudo, ao aludido processo administrativo e ao ato de detemiinou a contratapao direta.

CLAUSULA SEGUNDA -D0 PRECO
2.I.  0  CONTRATANTE  pagara  ao  CONTRATADO,  pela  execucao  dos  servi?os  objeto  deste  contrato,
honoralios  advocaticios  contratuais  no  valor  mensal  de  R$  3.300,00  (trfes  nil  e  trezentos  reais),  o  que
corresponde o valor total de RS 19.800,00 (dezenove nil e oitocentos reais).

CLAUSULA TERCEIRA -D0 PAGAMENTO
3.1. 0 vencimento dos honorarios mensais se clara ate o  loo (d6cimo) dia do mss subsequente a presta¢ao do
servigo   objeto   deste   contrato,   cujo   pagamento   se   clara   por   meio   de   cr6dito   em   conta   corrente   do
CONTRATADO ou cheque nominal ao mesmo, podendo, ainda, ser emitido boleto bancdrio, sem aceite, em
none do CONTRATANTE, haja vista que o vencimento da obrigapao possui data pre-determinada.
Pal.agrafo   Primeiro   -   Havendo   impontualidade   no   pagamento   dos   honordrios   contratuais,   a   parte
CONTRATANTE estara sujeito a multa de mora na razao de dez por cento sobre o valor do d6bito, corre9ao
monetariapelosindicesdoIPCA-Eejurosdemoradeumporcentopormesematraso,tudoproroiddl.e.
Pardgrafo  Segundo - 0  CONTRATADO  podera  suspender  a  execugao  dos  servicos,  ap6s  comunicagao
com no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedencia, quando o atraso no pagamento for superior a 90
(noventa) dias.

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGAC6ES D0 CONTRATADO
4. I . 0 CONTRATADO obriga-se a:
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Executar  os  servigos  contratados,  sendo  o  atendimento  aos  atendidos  pelo  Centro  de  Referencia
Especializado   de   Assistencia   Social  -  CREAS   de   Augustin6polis/TO,   valendo-se   das   melhores
t6cnicas,  zelo  e  etica,  com  garantia  e  qualidade,  atendendo  as  especificag6es  ou  termos  de  referencias,
fomecidos   pela   Contratante,   complementado   com   a   proposta   apresentada,   e   entrega-los   totalmente
concluidos.
11 -         Realizar  atendimentos
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presenciais  e  a  distancia,  via  telefone,  e-mail  ou  qualquer  outro  modo  de
comunicapao ou tecnol6gico.
Ill -       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  do
CONTRATADO, de forma ininterrupta, nas dependencias fisicas do CONTRATANTE.
IV -        Realizar os servigos contratado has dependencias de sua sede ou filiais, valendo-se  de  seus pr6prios
equipamentos   e   insumos   (computadores,   materiais   de   expediente   etc.),   os   quais   nao   sao   de   integral
responsabilidade do CONTRATADO.
V -         Cumprir  fielmente  o  presente  contrato,  inclusive  os  prazos  de  execucao  dos  servigos  mos  termos
acordados,  executando-os  sobre  sua  inteira  responsabilidade,  apresentando  relat6rios  de  suas  atividades,
sempre que solicitado pela CONTRATANTE.
VI-       Reparar,   corrigir,   ou   substituir,   as   suas   expensas,   no   total   ou   em   parte,   os   servi¢os   onde   se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢6es resultantes da rna execu¢ao.
VII -     Manter,  durante  toda  a  execucao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obriga96es  assumidas,
todas as condic6es de habilitagao e qualificapao exigidas na licitapao.
VIII -    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  fiscaliza9ao  ou
acompanhamento efetuado pela CONTRATANTE.
IX -       Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  e  indiretas,  decorrentes  do  fomecimento  de  mao  de  obra,
transportes,  1ocomogao,  alimentagao,  hospedagem  e  estadia  de  pessoal,  pagamentos  de  seguros,  tributos,
encargos,impostos,taxasedemaisobrigag6esvinculadasalegislacaotributdria,trabalhistaeprevidenciaria.
X -         A  regra  do  item  antecedente  nao  6  aplicavel  quando  o  CONTRATADO  executar  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  necessdrias  ao  cumprimento  da  tare fa
empreendida.

CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE
5.1. 0 CONTRATANTE obriga-se a:
I -           Providenciar  os  pagamentos  devidos  ao  CONTRATADO,  nos  prazos  estipulados,  e  de  acordo  com
as Notas Fiscaisffaturas emitidas e atestados a prestapao dos servigos pelo responsavel pela fiscalizacao.
11-         Fiscalizar    e    acompanhar    a    prestacao    dos    servigos,    por    interm6dio    de    servidor    designado
especialmente para este fim.
Ill -       Comunicar  ao  CONTRATADO,  atraves  do  executor  designado,  toda  e  quaisquer  irregularidades
ocorridas na prestagao dos servi9os e exigir as devidas providencias que demandem do CONTRATADO.
IV -       Designar o responsavel pelo acompanhamento e fiscali2xpao da prestagao dos servigos.
V -         Atestar  a  execu9ao  da  prestagao  dos  servi¢os  efetivamente  realizada  e  conforme  as  especificap6es
t6cnicas dos servigos.
VI -       Fomecer ao CONTRATADO os elementos necessarios a defesa de seus direitos, sejam documentos,
procurag6es, certid6es etc., sempre que se fizer necessalio e assim que lhes for solicitado.
VII -     Arcar com todas as despesas e custas necessarias ao fiel desempenho do contrato e dele decorrentes.

CLAUSULA SEXTA -DA VIGfiNCIA D0 CONTRATO
6+  0 presente contrato tera vigencia ate  o  dia 31  de Agosto  de 2021, contados a partir de  01  de marco  de
2021, podendo, a crit5rio das partes, ser prorrogado ate o limite de sessenta meses, nos termos do art.  57, inc.
11,  da Lei  8.666/93.

CLAUSULA SETIMA -DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESS6ES
7.I.  0 CONTRATADO  se  obriga a aceitar os acrescimos  ou  supress5es ate  o  limite  de  25%  (vinte  e cinco

por cento) do valor atualizado de cada item do contrato.
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CLAUSULA OITAVA -DA DESPESA
8.1.  Os recursos  orgamentdrios  previstos  e  destinados  a cobertura das  despesas  objeto  deste  contrato sairao

por conta do:

ORGAO: 04.12.00 -Fundo Municipal do Desenvolvimento Social
lJNIDADE:  04.12.01  -Fundo Municipal do Desenvolvimento Social
08.122.0125.2.035  -Realizagao de Ag6es de prot.  Social Esp. de Media complexidade       I
3.3.90.36.00 -Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
Fonte:  10-Recursos Pr6prios
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Visto:

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
9.I.  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   disposig6es   legais   e   normativas   que   regem   a   advocacia,   sendo   obrigacao   do
CONTRATADO fiscalizar seus empregados, parceiros e prepostos.
Paragrafo  Primeiro  -  A  fiscali2agao  ou  acompanhamento  da  execu¢ao  deste  contrato  sera  realizada  pela
Administragao  Municipal  atrav6s  do  correspondente  Fiscal  de  Contrato,  o  que  nao  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade   do   CONTRATADO,   nos   termos   da   legislapao   referente   as   licitap6es   e   contratos
administrativos.
Paragl.afo  Segundo -  0  Fiscal  do  presente  contrato  sera formalmente  designado  pelo  CONTRATANTE,
competindo-1he  o  acompanhamento  e  fiscalizagao  do  contrato,  respondendo  pelas  a96es  e  omiss6es  que
vierem sujeitar a Administragao Pdblica a prejuizos e danos, diretos e indiretos.
Paragrafo  Terceiro  -  Dentre  as  atribuig6es  do  Fiscal  do  Contrato,  entre  outras  decorrentes  da  funcao,
destacam-se as seguintes:
I -        Acompanhar e fiscalizar a execugao dos contratos;
11 -       Registrar  nos  autos  do  processo  administrativo,  quando  observar  inegularidades  na  execugao  do
servigo,  por  meio  de  instrumento  habil  (1audo  de  inspe¢ao,  relat6rios  de  acompanhamento  e  recebimento,

parecer  t6cnico,  memorando  etc.),  adotando  as  providencias  necessarias  ao  seu  correto  cumprimento  em
conformidade com os  criterios de qualidade, rendimento, economicidade  e  eficiencia,  entre outros previstos
no instrumento convocat6rio, contrato e/ou proposta;
Ill -     Acompanhar   os   prazos   de   vigencia   dos   contratos,   indicando   a   necessidade   de   prorroga¢6es,
acrescimos e supress6es;
IV-     Solicitar     ao     CONTRATADO     e     aos     6rgaos     competentes     da     Administragao     Municipal,
tempestivamente, todas as informag6es, documentos ou providencias necessdrias al boa execapao do contrato;
V -      Conferir   se   o   material   entregue   atende   integralmente   a   especificapao   contida   no   instrumento
convocat6rio, contrato e/ou proposta, inclusive em relapao as unidades e as quantidades que foram entregues,
podendo,   caso  necessario,  solicitar  parecer  t6cnico  dos   usudrios  dos   materiais   para  a  comprovapao   da
regularidade do objeto entregue;
VI -     Conferir   se   o   servi9o   realizado   atende   integralmente   a   especificacao   contida   no   instrumento
convocat6rio,  contrato  e/ou  proposta,  podendo,  caso  necessario,  solicitar  parecer  tecnico  dos  usuarios  dos
servigos e dos setores competentes para a comprovagao da regularidade do servi€o executado;
VII -Proceder   a   verificagao   de   todas   as   condig6es   pr6-estabelecidas   pelos   6rgaos   competentes   da
Administrapao  Municipal,  devendo  rejeitar,  no  todo  ou  em  parte  o  fomecimento  em  desacordo  com  as
mesmas, documentando as ocorrencias mos autos da contratapao;
VIII - Requerer  aos   6rgaos   competentes   da  Administragao   Municipal  e   ao   Ordenador  da  Despesa  que
determine ao contratado, as providencias para coiTegao de eventuais falhas ou defeitos observados;
lx -    Emitir,  nos  autos  da  contratagao,  1audo  de  inspegao,  relat6rios  de  acompanhamento  e  recebimento,

parecer  tecnico,  memorando  etc.   informando  aos  6rgaos  competentes  da  Administra¢ao  Municipal  e  ao
Ordenador da Despesa as ocorrencias observadas na enti`ega do material e na execugao do servigo;
X -      Solicitar aos setores competentes, quando nao o fizer pessoalmente, que tome as medidas necessarias a
comunicapao  ao  contratado  para a promogao  da reparagao,  corregao,  substituigao  ou  a entrega  imediata  do
objetocontratado,comafixapaodeprazos,natentativadesedeseevitaroprocessoadministrativopunitivo;
XI -    Nos casos de prorrogag6es, as solicitag6es devem ser expedidas em, no maximo, 90 (noventa) dias do
t6rmino do contrato;

RUA DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL`: 63  34561232

CEP: 77.960000 / AUGUSTIN6POLIS -TO



es.rADo Ilo TOcANTiNs

iRjEEEj#rfi5#if:;A.iTD6
SECRETAftlA  DE

TRABAIN0 i DESENV0lvIMEN10
SOCIAL E HABIIAcho

I:.        .     .a.i...'...     I.'     .`

XII -   Nos  casos  de  acr6scimos  e  supress6es  as   solicitac6es  devem  ser  expedidas  em,   no  maximo,   90
(noventa) dias para a realiza¢ao da alterapao contratual;
XIII - Verificar   se   o   contrato   firmado   continua   sendo   necessario   aos   fins
imediatamente, em caso de desnecessidade; e
XIV -Acompanhar os andamentos das solicitag6es de contratac6es.

CLAUSULA DECIMA -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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Cpl.  -AUGUSTINOP0lIS

Folha N° LZ|
Visto:

10.I.  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-lhe  impostas as seguintes penalidades previstas na Lei
n° 8666/93, quais sejam:
I -     Advertencia;
11-Suspensao    e    impedimento    do    direito    de    licitar   e    contratar   com   o    Administrapao    Municipal
CONTRATANTE;
Ill -                 Declara9ao de inidoneidade para licitar e contratar no caso de reincidencia em falta grave;
IV - Pagamento de multa de ate 5°/o sobre o valor da parcela em atraso.
Paragrafo Primeiro -A penalidade consistente me multa pode ser aplicada, cumulativamente, com uma das
demais sanc6es, observada a gravidade na infracao.
Parigrafo   Segundo  -  Antes   da  aplicacao   de   qualquer  sangao   sera   garantido   ao   CONTRATADO   o
contradit6rio e a ampla defesa, em processo administrativo.
Parigrafo  Tereeiro  -  Os  valores  das  multas  deverao  ser  recolhidos  perante  a  Secretaria  Municipal  de
Finan¢as,  no  prazo  e  forma  estabelecidos  pelo  CONTRATADO,  sendo  cobrada judicialmente  caso  ocorra
sua  inadimplencia, ap6s  inscricao em  divida ativa,  podendo  o  CONTRATANTE efetuar reten€ao junto  aos
cr6ditos que, porventura, possua o CONTRATADO.
Pardgrafo Quarto -0 CONTRATADO nao sera punido e nem responde pelos prejuizos resultantes de caso
fortuito ou forea major, ou quando provada ajusta causa e impedimento, ou, ainda, quando nao decorrem de
atos que, no exercicio profissional, praticar com dolo ou culpa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-DA RESCISAO
11.I.    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, ben como mos casos citados
mos  artigos  78  e  79  do  mesmo  diploma  legal,  sempre  mediante  notificapao,  assegurado  o  contradit6rio  e  a
ampla defesa.
Parigrafo Primeiro - Ocorrendo rescisao administrativa do presente contrato, as partes  serao  assegurados
os direitos previstos no artigo 79 § 20 da Lei n° 8.666/93.
Parigrafo Segundo - 0 CONTRATANTE rescindira o contrato automatica e  independentemente de aviso
ou notificapao judicial ou extrajudicial, mos seguintes casos: concordata, falencia ou instalapao 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  retribuicao  vencida  (honorarios  advocaticios  contratuais),   com
cominap6es legais e contratuais, e por metade a que lhe tocaria de entao ao termo final do contrato, conforme
art. 603 do C6digo 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
condi¢6es ajustados neste instrumento,
11 -   Nao  retira,  nem  exclui  o  direito  do  CONTRATADO  de  receber  o  quanto  lhe  seja  devido  a  titulo  de
honordrios   advocatfoios   sucumbenciais   fixados   pela   autoridade  judiciaria   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
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Ill -    lmporta  na  consequente  e  imediata  revogag5o  dos  mandatos  procurat6rios  vinculados  e  decorrentes
deste  instrumento  contratual,  dispensada  qualquer  formalidade  de  cientificapao  ou  a  notificacao  especifica
dos mandatarios quanto a revogagao, sendo clever 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  solicitar  que  o  CONTRATADO  expe9a
substabelecimento,  sem  reserva  de  poderes,  ou  quando,  eventualmente,  seja  solicitado,  por  autoridade  ou
terceiros, ato formal  de revogagao, o CONTRATADO podera formalizar rentincia dos respectivos mandatos
procurat6rios,  sendo  que,  nem  o  substabelecimento,  nem  a renhncia,  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 obrigag6es pactuados neste instrumento, valendo, com relapao ao
referido substabelecimento e rentincia, os mesmos efeitos jurl'dicos da revogapao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -D0 FORO
12. I . 0 foro competente para dirimir e resolver qualquer questao relativa a presente contrato e o da Comarca
de Augustin6polis/TO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA CONSTITUICAO D0 TERMO
13.1.  0  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.   11,   Ill   e   XIl,   do   CPC,   sendo   que   as   importancias   devidas   pela
CONTRATANTE poderao ser exigidas atraves de processo de execueao, ficando pactuada a possibilidade de
cobranga direta, mediante retencao ou compensagao de cr5ditos, sempre que possivel.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor
e forma, para urn s6 efeito, com a presenca das testemunhas abaixo.

Augustin6polis/TO,  01  de marco de 2021.

ALIRIO SE
Secretalio Municipal de

Gestor do Fund

DEMAR

TESTEMUNHAS:

None:
CPF/MF de6 . goo . 'ut 3 j  ` 6 9

C0 BATISTA
volvimento Social e Habitapao

de Desenvolvimento Social

PARENTE
65 I I -A

Contratado
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