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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS ASSESSORIA JURíDICA N°. 037/2017
ProcessoAdm. 038/2017 Inexigibilidade 04/2017

Termo de Contrato de prestação de serviço que entre si
fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IUIU/BA - Praça Abílio Pereira, 232 Centro - lUlU - Ba,
inscrita no CNPJ sob NO. 16.416.158/0001-87 neste ato
representadapelo SR. REINALDO BARBOSA DE GÓES -
Prefeito, portador do RG 049.234.403-07 SSP/BAE CPF.:
608.929.435-72e do outro lado O Sr. Fhad Zuliani Costa
Castro, brasileiro,solteiro, portador do CPFnO941.778.805-
15, RG nO M7.626.684 SSP/MG, advogado regularmente
inscrito na OAB/BAsob o nO53.151, doravante denominados
simplesmente de CONTRATANTE e CONTRATADO,
respectivamente, para execução de serviços técnicos de
natureza jurídica de acordo com as Cláusulase condições
seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Este contrato tem por finalidade a realizaçãopor
parte do contratado, dos os seguintes serviços advocatícios de natureza intelectual e
técnica: Área de atuação I - Palestrae treinamento dos servidores e com atuação no
setor de tributos, com vistas à capacitação voltada para o lançamento tributário
englobando: crédito tributário municipal; espéciesde lançamento; garantidas e privilégios
do crédito tributário; dívida ativa e administração tributária; execução fiscal. Área de
atuação II - Consultoriae assessoriajurídicas consubstanciadasno estudo, identificação
e apresentaçãode estratégias jurídicas para a organização setorial da administração a
partir do exame detalhado da legislação municipal básica; estudo e proposição de
alteraçõesna legislaçãomunicipal relativa ao regime jurídico administrativo e tributário, a
partir da identificação da real situação do Município, seu quadro de servidores,
estruturação contábil e financeira; assessoria jurídica na identificação das correções
estruturais e setoriais na gestão dos bens públicos, considerada a necessidade de
promover alienações, desapropriaçõesetc; reestruturação da legislação disciplinar dos
servidores públicos, considerada as especificidades locais e a estrutura administrativa
vigente; treinamento e exposiçãopermanenteaos servidorestitulares de cargos de chefia
quanto ao modo de elaboração dos expedientes de cada setor; criação, a partir das
especificidadeslocais,de mecanismosde controle dos atos da administraçãopública, com
vistas ao alcance da eficiência administrativa correcional; difusão de procedimentos de
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rotina administrativa a partir do exame das especificidadese da estrutura administrativa
local; promoção e acompanhamentodas demandasjudiciais e extrajudiciais necessárias
ao alcance dos objetivos pactuados; assessoria integral em direito administrativo;
assessoriaintegral em direito tributário, com vistas á instituição, administraçãoe cobrança
dos tributos de competênciamunicipal.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO - Os serviços
aludidos na Cláusulaanterior serão executadosdentro dos prazos estabelecidosem Lei,
quando for o caso ou nas datas especificadas. Este contrato tem início na data da
assinatura,com duraçãoaté 31 de Dezembrode 2017, podendoser prorrogado por iguais
e sucessivosperíodos,até o limite de 60 (sessenta)meses,observadasas disposiçõesdo
inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA -
O preço global dos serviços seráde R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) sendo
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos serviços objeto da área de atuação I, e 10 (dez
parcelas) mensaispela execuçãodos serviçoscorrespondentesà area de autuação II, no
valor de R$5.000,00 (cincomil reais) cada.
Parágrafo Único - O valor do contrato estabelecido nesta cláusula será classificado
como adiante especifica: 60% corresponde à prestação de serviços e será classificado
como pessoalno valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e 40% correspondentea material
de consumo.

cLÁUSULA QUARTA - DA RELAÇÃOJURÍDICA DO CONTRATADO: A prestaçãodos
serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem exclusividade de
colaboraçãoentre o CONTRATANTEe o CONTRATADO.

Parágrafo Único - É de responsabilidadeexclusivae integral do CONTRATADO,caso se
faça necessário, a utilização de pessoal para a execução do objeto deste contrato,
incluídosos encargostrabalhistas, previdenciários,sociais,fiscais e comerciais resultantes
de vínculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidas para o CONTRATANTE.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com a
execuçãodos serviçosobjeto do presente Contrato, na importância prevista na Cláusula
anterior correrá à Contada:
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UnidadeOrçamentária- 01.02 - GABINETEDOPREFEITO- Atividade: 2003 - Manutenção
dos serviços de GESTÃODAS AÇÕES DA ASSESSORIAJURÍDICA DO GABINETE -
Elemento- 3.3.9.0.36.00- OutrosServiçosde Terceiros-PessoaFísica.

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo
obrigado a fazer prever, nas propostas orçamentárias subsequentes,vigentes durante o
tempo de duração deste contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui
estabelecidas.

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO - Correrão por conta da
PREFEITURAas despesascom combustível e hospedagemdo pessoal do CONTRATADO
quandoa serviçoda PREFEITURA.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES - Salvo ocorrência de força maior,
plenamente justificável na forma do CCB,o não cumprimento de qualquer das cláusulas
deste contrato, importará para a parte faltosa, no pagamentode multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato.

cLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTEDO PREÇO - Osvalores estipuladosna Cláusula
Terceira serão reajustados na mesma proporção e índice da inflação utilizado pelo
Governo Federal na atualização de suas obrigações, garantido sempre o equilíbrio
econômico financeiro do contrato, nos termos e normas gerais da Lei Federal No.
8.666/93 de Licitaçõese contratosadministrativos.

cLÁUSULA NONA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - A execução do presente
contrato será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE,mediante
procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao
controle e avaliaçãodos serviçosprestados.
Parágrafo Primeiro - O CONTRATADOfacilitará ao CONTRATANTEo acompanhamento
e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentosque lhe
forem solicitadospelosservidoresdo CONTRATANTEdesignadospara tal fim.
Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADOamplo
direito de defesanos termos da Lei Federalde licitaçõese contratos administrativos.

cLÁUSULA DÉCIMA - O presente contrato é celebradocom inexigibilidadede licitação
de acordo com o que estabelece o art. 25, Inciso II da Lei Federal nO 8.666/93 de
21.06.93.
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão
do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem
como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos administrativos,
sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Sétima.

Parágrafo Único - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE
em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos
administrativos.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será afixado
no mural da Prefeitura Municipal, bem como no D.O.M. (Diário Oficial do Município) por
meio eletrônico, no prazo de 20 dias, contados da data de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO - O presente contrato reger-se-á
pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplícar-se-á subsidiariamente as leis
especiais aplicáveis à espécie.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - As partes contratantes elegem o Fórum da
Comarca da CARINHANHA/BA, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato,
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em
duas vias datilografadas nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada,
na presença de duas testemunhas a tudo presentes.

CONTRA

IUIU (BA) 02 de Março de 2017.

TESTEMUNHAS: a) ~~~~------------
Dilson Pereira Mo alvão Júnior - CPF: 038.975.875-21

b) .' 4vtl~j
t7 Euclênia Donato de Barros - CPF: 595.662.565-15

Diretoria de Licitaçoes e Contratos
CTR 037/2017 - Vinculado ao Prefeitura Municipal de lUlU CNPJ 16.416.158/0001-87
Pacto - Vigência 02/03/2017 à 31/12/2017

4


