
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE
NOVA  VENEZA/GO.,  QUE  CELEBRAM  ESTA  E  O
VENCEDOR DA CARTA CONVITE 001/2016.

A  Câmara  Municipal  de  Nova  Veneza,  pessoa  Jurídica  de  direito  público
interno,  sediada na Avenida Vereador  José  Francisco da Silva nº 62,  Centro,
Nova Veneza-GO., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.509.525/0001-
99, neste ato representada por seu titular, Presidente WEBER BALDUÍNO DOS
SANTOS,  brasileiro,  casado,  comerciante,  CPF:  376.990.161-49,  a  seguir
denominada  apenas  CONTRATANTE,  e de  outro  lado,  HÉLIO FRANCISCO  DE
MIRANDA, pessoa física portadora da cédula de identidade nº 9.512, expedida
pela OAB/GO., e CPF 056.965.261-87, com endereço comercial na Rua Josefina
Ludovico  nº  878,  Setor  Parque  das  Américas,  em  Nerópolis/GO.,  neste  ato
denominado simplesmente  CONTRATADO,  têm como justas  e  acordadas  em
conformidade  com  o  disposto  na  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e  posteriores
alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO
1.1 A celebração deste contrato se realiza com base na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de

junho  de  1993  e  demais  alterações,  e  as  normas  regulamentares  aplicáveis  à
espécie,  mediante  resultado  da  Carta  Convite  nº  001/2016,  homologado  em
27.01.2016,  conforme  pode  ser  constatado  no  Processo  Administrativo  nº
001/2016, que passa a fazer parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física especializada em
serviço de assessoria e consultoria jurídica de acordo com as especificações do anexo I
do edital normativo.

2.2 O período da prestação de serviços será de 1º de fevereiro de 2016, até 31 de
dezembro de 2016 ou, exatamentequando for tomar posse o candidato aprovado no
concurso a ser realizado pela Câmara Municipal de Nova Veneza/GO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO



3.1 O Contratado fica obrigada a aceitar, no interesse da CÂMARA MUNICIPAL de Nova
Veneza,  resguardando  o interesse do  Serviço  Público,  e  nas  mesmas  condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco por
cento), do valor constante da proposta devidamente atualizada de conformidade com
o disposto na Cláusula Nona (conforme dispõem os parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666/93).

3.2 A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ser superior ao percentual
disposto no art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, conforme dispõe o inciso II
do § 2º do citado artigo, com a redação dada pela Lei Federal nº 9.648/98.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

4.1 A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às
disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo
Administrativo  nº  001/2016  da  Câmara  Municipal  de  Nova  Veneza,  e
que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste
Contrato, no que não o contrariarem:

4.2 Edital da Carta Convite nº 001/2016, da CÂMARA MUNICIPAL DE Nova Veneza e
seus anexos. 

4.3 Proposta e documentos que acompanham, firmados pelo Contratado,  em 25de
janeiro de 2016.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1 O prazo para fornecimento do objeto deste Contrato será no período de 1º de
fevereiro de 2016, até 31 de dezembro de 2016 ou, exatamente no dia em que for
tomar posse o candidato aprovado no concurso público que será realizado pela
Câmara Municipal de Nova Veneza/GO.



5.2 Excluir-se-ão os dias em que, por motivo de força maior, houver interrupção dos
trabalhos,  consignados  no  Livro  de  Ocorrências  dos  Serviços,  devidamente
comprovados e aceitos pela CÂMARA MUNICIPAL de Nova Veneza. 

5.4  Na hipótese prevista na subcláusula anterior, a reformulação implicará na dilatação
do  prazo, mediante  simples  deslocamento  no  Cronograma,  mediante  Termo
Aditivo entre a CÂMARA MUNICIPAL de Nova Veneza e o Contratado, desde que
não altere o prazo total deste Contrato, o qual passará a fazer parte integrante e
complementar deste instrumento, para todos os fins de direito.

5.5    Considera-se  infração  contratual,  a  critério  da  CÂMARA  MUNICIPAL  de  Nova
Veneza o retardamento da execução dos serviços contratados ou a sua paralisação
injustificada por mais de 03 (três) dias consecutivos.

5.6  O prazo  para  a  conclusão dos  serviços  poderá ser  prorrogado,  caso  ocorra  um
dos  motivos estipulados no § 1º do Art. 57, da Lei Federal  nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 A Contratante obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que o Contratado
possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste Contrato:

6.1.1 acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, bem como atestar
nas notas fiscais e faturas, a efetiva prestação dos serviços, por meio de representante
especialmente designado, na forma prevista na Lei  Federal nº 8.666/93;

6.1.2 efetuar os pagamentos ao Contratado;

6.1.3 aplicar ao Contratado as penalidades regulamentares e contratuais; e,



6.1.4  não  permitir  que  a  mão-de-obra  execute  tarefas  em  desacordo  com  as  pré-
estabelecidas neste Contrato;

6.1.5 assegurar o acesso dos empregados do Contratado aos locais de exercício das
suas atividades.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

7.1  Na  execução  do  objeto  deste  Contrato  o  Contratado  assume  integralmente  a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações descritas no Termo de Referência
(ANEXO I do Edital), bem como as obrigações relacionadas a seguir:

7.1.1 observância das Leis, Regulamentos, Normas ou Posturas referentes aos serviços
ora contratados, inclusive quando exigível exame e chancela, por parte da Prefeitura
Municipal,  do  Corpo de  Bombeiros,  concessionárias  de Serviços  Públicos  e  demais
entidades cuja autorização for exigida;

7.1.2  incumbência  de  proceder  imediatas  e  pertinentes  retificações,  referentes  a
incoerências,  quaisquer erros, omissões ou irregularidades nos serviços;

7.1.3 obrigação de apresentar, sempre que exigido pela CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
VENEZA, prova de quitação de todos os tributos, impostos e taxas e quaisquer outras
responsabilidades; 

7.1.4  assumir  integral  responsabilidade  pela  execução  de  todos  os  serviços
respondendo pela perfeição, segurança e padrões técnicos nos termos do Código Civil
Brasileiro e ainda pela observância de leis, posturas e regulamentos;

7.1.5  providenciar,  junto  às  repartições  competentes,  as  licenças,  os  alvarás  e
quaisquer  documentações  de  aprovação,  pelos  órgãos  competentes,  dos  serviços
contratados; 



7.1.6 executar o objeto do presente contrato com pessoas idôneas, contratadas de
acordo com a legislação trabalhista vigente e com experiência e capacidade técnicas
comprovadas;

7.1.7  dar  ciência  a  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  NOVA  VENEZA,  imediatamente  e  por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar a execução dos serviços.

7.1.8 apresentar à CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA sempre que solicitado, o
programa de produção mensal e progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e
a  característica  de  cada  serviço,  de  modo  a  se  conhecer  a perfeita  situação  do
cronograma.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR CONTRATUAL

8.1 Pelo o objeto deste Contrato, a Câmara Municipal de Nova Veneza pagará o valor
global  de  R$ 3.000,00 (três mil  reais)  mensais,  conforme proposta apresentada na
Carta Convite nº 001/2016. 

8.2 No preço estipulado nesta cláusula já se encontram computados todos os custos
com materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste Contrato. 

8.3  O valor  deste  Contrato é  fixo e  irreajustável,  não cabendo pedido de reajuste,
repactuação ou reequilíbrio  econômico-financeiro,  salvo nos  casos  previstos  no
inciso II, alínea “d”, combinado com o § 5º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 A despesa decorrente deste Contrato correrá no exercício de 2016, à conta seguinte
classificação   FONTE:  Dotação  Orçamentária  01.03.0001.2.003.3.1.90.34.00  –
Manutenção das atividades da Câmara Municipal.



CLÁUSULA DÉCIMA  - DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento será realizado  após a conclusão dos serviços com a realização de
Assessoria de Comunicação objeto desta Licitação, em até 10 (dez) dias contados
da  apresentação da  nota  fiscal/fatura(recibo)  e  com o devido atesto  pelo  setor
competente.

10.2  O  pagamento  do  objeto  desta  licitação  será  efetuado  em  moeda  corrente
nacional,  através  de  ordem bancária  a  favor  do  Contratado,  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal/Recibo pela mesma.

10.3  O pagamento deverá ser  solicitado à CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA,
mediante apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal/Fatura  em  03  (três)  vias,
devidamente  discriminada,  correspondente  ao preço  previsto,  o  qual  será
realizado  em  até  10(dez)  dias  após  ser  atestada  pela  Área  responsável  pela
fiscalização e  acompanhamento da  execução do presente  Contrato,  conforme
disposto nos Arts. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.4  Nenhum  pagamento  será  efetuado  ao  Contratado,  enquanto  pendente  de
liquidação  qualquer  obrigação financeira  que  lhe  for  imposta,  em  virtude  de
penalidade ou inadimplência contratual.

10.4 A Câmara Municipal de Nova Venezapoderá ainda sustar o pagamento no todo ou
em parte, nos seguintes casos:

10.4.1  serviços  executados  fora  dos  padrões  técnicos  e  de  qualidade  atribuíveis  à
espécie;

10.4.2  existência  de  qualquer  débito  para  com  a  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  NOVA
VENEZA; e,



10.4.3  existência  de  débitos  para  com  terceiros  relacionados  com  os  serviços
contratados e que possa colocar  em risco  o  seu bom andamento ou causar
prejuízos materiais ou morais a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA ou a
seus servidores.

10.5 Do valor da nota fiscal, recibo e/ou fatura apresentada para pagamento,   serão
deduzidas, de pleno direito:

10.5.1 multas impostas pela Contratante, previstas na Cláusula Décima Terceira – Das
Penalidades;

10.5.2 multas,  indenizações ou despesas  impostas,  por  autoridade competente,  em
decorrência  do descumprimento  pelo  Contratado  de  leis  ou  regulamentos
aplicáveis à espécie; e,

10.5.3 Cobrança indevida.

CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

11.1  A lavratura  do presente Contrato  decorrente  da  Carta  Convite  nº  001/2016 é
realizada com fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, em
sua atual redação.

11.2 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regulam-se pelas
cláusulas  contratuais  e pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-se
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado, na forma do art. 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o
inciso XII do art. 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO



12.1 Fica designada a secretária da Câmara Municipal de Nova Veneza, Srª.  MARIA
JOSÉ DA COSTA CÂNDIDO, 3para  fiscalizar  e  acompanhar  a  execução  do
contrato, na forma do que dispõe o Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2 O representante da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA, anotará em registro
próprio,  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a execução  dos  serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados, conforme determina o parágrafo 1º do art. 67 da Lei Federal
nº 8.666/93.

12.3 Não obstante o Contratado seja a único e exclusivo responsável pela execução de
todos os serviços, o Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer
forma  restrinja  a  plenitude  dessa  responsabilidade, exercer  a  mais  ampla  e
completa fiscalização sobre os serviços, podendo para isso:

12.3.1 ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado do
Contratado que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a
sua fiscalização ou cuja permanência na área,  a  seu exclusivo critério,  julgar
inconveniente;

12.3.2 examinar os materiais e equipamentos utilizados, que deverão ser submetidos à
aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego quando não
atenderem aos requisitos de Qualidade; e,

12.3.3  Proceder  à  cuidadosa  vistoria  para  verificar  a  perfeita  execução  dos
serviços.

12.4 Cabe ao Contratado atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização
inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a
Contratante, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou
redução  da  responsabilidade  do  Contratado,  inclusive  perante  terceiros,  por
qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos.



12.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes
deverão ser solicitadas,  por escrito,  a seus superiores,  em tempo hábil  para a
adoção das medidas convenientes, conforme preceitua o parágrafo 2º do art. 67
da Lei Federa Federal nº 8.666/93.

12.6 O Contratado poderá manter preposto, aceito pela Administração da Contratante,
para representá-lo na execução dos serviços ora tratados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

14.1 Sem  prejuízo  de  cobrança  por  perdas  e  danos,  pelo  não  cumprimento  dos
compromissos  assumidos,  poderão  ser  aplicadas  ao  Contratado  outras
penalidades previstas na legislação pertinente, nos termos do Art. 87 da Lei nº
8.666/93;

14.2 Constituem motivos de rescisão do Contrato, independentemente de notificação
ou  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,  a  ocorrência  de  quaisquer  dos  fatos
elencados nos Artigos 77 e 78, ambos da referida Lei de Licitações;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA RESCISÃO

15.1 São motivos para a rescisão do presente Contrato, os enumerados nos artigos 77 e
78 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.2 Em caso de rescisão deste Contrato será obedecido o estabelecido nos artigos 79
e 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.3 O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por conveniência administrativa
da Contratante, mediante notificação, por escrito, entregue diretamente ou por
via postal, com prova de recebimento e com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias. 



15.4  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DA PUBLICAÇÃO

16.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA publicará no Diário Oficial do Estado de
Goiás o extrato do presente Contrato celebrado, no prazo que determina a Lei,
com  indicação  da  modalidade  de  licitação  e  seu  número  de  referência,  e
publicará no site da Câmara Municipal de Nova Veneza.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO

18.1 Para dirimir as questões porventura oriundas do presente Contrato, elegem as
partes o foro da Comarca de Nerópolis/GO., com exclusão de qualquer outro, por
mais especial que seja.

Nova Veneza/GO.,1º de fevereiro de 2016.

Contratante:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA

Weber Balduíno dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal

Contratado:

_______________________________________

Hélio Francisco de Miranda

Prestador de Serviços



Testemunhas:

01_________________________________

CPF:

02._________________________________

CPF:

                                             Nova Veneza/GO.,1º de fevereiro de 2016.


