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CONTRATO ADMINISTRATIVO N2  0ôJ12021  
INEXIGIBILIDADE N2  001/2021. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E 

CONSULTORIA JURÍDICA, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE CURRAL 

NOVO E O ESCRITÓRIO MARCOS ANDRÉ LIMA RAMOS ADVOCACIA E 

CONSULTORIA, NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO, inscrito no CNPJ n9  01.612.556/0001-00, situado na Av. Boa 

Esperança,sn, centro,Curral Novo - Piauí, por intermédio do seu representante legal. 

CONTRATADA: MARCOS ANDRÉ LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sociedade inscrita no CNJP/MF 

sob o n2  08.681.051/0001-38, com sede na Rua Dra. Alaide Marques, 1920, minga, na 

cidade de Teresina, Estado do Piauí, neste ato por seu representante legal. 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, 

conforme a Inexigibilidade n2  001/2021, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n9  

8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contrato de prestação de serviços especializados em assessoria e 

consultoria jurídica 

para todas as Secretarias do Município (Portaria n9 448, de 13/09/2002), conforme especificações e 

quantidades constantes da Inexigibilidade n9  001/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

A prestação dos serviços, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei 

n.2  8.666/93, sob a modalidade Inexigibilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Inexigibilidade r 

001/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo 

Licitatório n2  001/2021 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 

transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

- emitir a ordem de serviços do objeto de contrato, assinada pela autoridade competente; 

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro; e 

IV - custear todas as despesas necessárias para execução dos serviços objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 

- executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o 

Instrumento Convocatório e com a sua proposta; 

II - prestar os serviços objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviço, de acordo com a 

conveniência do Município; 

III - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 1érceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responbilidade 

à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 	 .1! 
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IV - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, 

inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido 

objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

V - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e 

securitária regulares; 

VI - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VII - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste 

contrato; 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo, ainda, ser prorrogado ou 

aditivado, nos termos da Lei n2  8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de Novo procedimento 

licitatório. 

CLÁUSULA OITAVA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Informamos que as despesas são provenientes dos recursos do Orçamento Geral do Município de Curral Novo 

de 2021, no elemento de despesa 339039— Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais), conforme proposta anexa a este procedimento, podendo ser reajustado anualmente, por índice oficial 

(Governo Federal). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da 

CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua 

proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA 

quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação 

e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas 

anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela 

CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais 

praticados pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUARTO - sem prejuízo da recomposição dos valores, no caso de prorrogação do contrato, o 

mesmo será corrigido monetariamente pelo percentual acumulado dos últimos doze meses, tendo por base o 

IGP-M. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma 

contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO— Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, 

isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização 

do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente/ de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadirïlê/icia 

contratual. 	 t\\ / 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a 

prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.2 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTEobservará o percentual de 0,5% 

(cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula 

contratual ou da Inexigibilidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força 

maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou 

cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei 

n.2 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do 

contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às conseqüências 

contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.2 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu 

art. 109, abaixo discriminados: 

- Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso Ido artigo 79 da Lei n9 8.666/93; 

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

- Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 

licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

Os recursos deverão ser protocolizados junto ao Setor Administrativo desta Prefeitura, localizado no endereço 

anteriormente indicado, em petição datilografada ou digitada, dirigida ao Prefeito Municipal, por intermédio 

da Comissão Permanente de Licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo 

único do art. 61 da Lei n.2 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n9 8.666/93, 

suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Simões, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas 

deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam 

as partes abaixo. 

Curral Novo (P1), de janeiro de 2021. 

CONTRATANTE: 	 Ó(jeÀ':,(iÜ  
PREFEITURA MUN C PA D CURRAL NOVO-PI 
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PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE N2  001/2021 

OBJETO: Serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica. 

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato. 

DATA: 6 de janeiro de 2021. 

Ratifico a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a contratação da empresa 

MARCOS ANDRÉ LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS- CNJP/MF sob o n2  08.681.051/0001-38, para a 

prestação dos citados serviços, com o valor mensal a cifra de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), para o 

contrato de 12 (doze) meses. 

Publique-se. 

Abel Fra' sco •e Oliveira Júnior 

Prefeito Municipal 

AbcI Francisco de O. iúiiior 
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 038.630.5830 



Piaui, em 04 de janeiro de 2021. 

Oliveira Júnior 
Prif.ito MugJ&tcuJiO.laow' 

au__o,, o,asca 
o. as. 00 SflS' 

Abel 1 
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PORTARIA N°011/2021, de 04 de janeiro de 2021 

Dispõe sobre e nomeação tio %.aor 
tsp.cIaI NhaO Porcutilo (01-10. tis  
Prefeitura Municipal da Curral 'ou do 
Piaui P1 a dá .01,-li prosid8arlaa, 

O Prefeito Municipal de Curral Novo do Piaui, rio uso dão 
atribuições que lhe oo conferidas pelo An 66, V da Lei Orgõnico do 
Município e, 

CONSIDERANDO, que compete ao Chefe do Executivo decidir 
sobre as nomeações e exonerações dos titulares dos cargos que compõe a 
estrutura organísacional da Prefeitura Municipal. 

RESOLVE 

Art. 1" - Fica nomeado o acnhcr EDOAR FRANCISCO DO 
NASCIMENTO, portador do CPF n* 451.120.613-91 oRO n30.04L346-
2 SSPISP, para o Cargo de Assessor Especial Nível Executivo CC-10 da 
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí — P1. 

Art. 2° - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicaçio, 
reogando-se todas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Curral Novo do Piaui, Estado do  

Av, Boa E.piraoiça5iN- CEPI4.5I5-000 

° 	 T.l.fone: (SI) 3488.0080 
41 
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PIOaDIMENTO 94 )NIXIGISIUOAO( 5' 001/2021 

O,tlO. 3.0030, OipaOA"IAAds da Ajiacleul Ilaac4iTO'ri r4,ii 

A*$UN70- 	11i0u, • w0o.da 00 2003110 
PAM 40. IA'WuO0 ila 2323 

CauSo, a aianiaçio 3450k, da Cariado P.oiaaoaAd, 8e lactoçava e dotivOsira a 200lraLaç.k 4, 
MASCOS MDII UMA UNOS 100(0*0404*01100*005 CSjP/M' rabo 19 c* Ml 031/000300 00» 
p'vraçk dos dtadu uors,çot i.srt aeiao PIriwi a iii,, A, 4$ 3.500,00 )0000 ora . q,voAdn)o, laias. piva 
tumlrato da 12 dolol n'asas 

PrativIo Manopia 

aaequo .aztICar 
car IisMSOSl4O 

L*s4*,  MI0.I, 0*; Iii 	 litoan 00 
P1 RACURUCA 

4• ADII1VO AO CONTRATO M' 112/2117 
PrVITOSIØO paira o .amrdcl. 2121 

PaI, presvolo 3110w5100f0. .asnas CONTRATANTE a CAMAÀ MUNICWAI. DE 
PUOACURLCA. hoosdo do Piasia. 	janidie. da dia.õlu pdoioso, CNPJ & 03771.15310001- 
$0. shts.d. na  Soa Cri Josqiaini Oaoli. iii Co.qoasna n° 300. CEP 64210-000. Coni.o. 
l',racwuc,JP,so,. aqui ,opraaa-nladz pira sana poraldante. o Vaiaadn, Mii,Am Poda. Alvas da Mal,. 
CI'F 200 los, Ml 04. 00 0° loao9$S.SSPO'l. 	drn,r o ;jon,k,I;ad.i oras. oo10dv o. sono, 
CONTRATADA a 	e. SIMPLES INEORMATIC'A E CONSULTORIA UrDA. troEi 0° 
II 291.tslVi000I-l9. sitoia a Soa 24 do 3os, o 1057 Sol. Vo,',ortha. Troaina/Piaoi, aqui 
orpronavaida 

 
P. voa Sóosa/Adin,niaurslina. a Sr°. Mar. RiaiS Por-dou (eles Marido.5  ('PE: 

711.13*21 2-49. ajoMan. , soidao: 

II 0a parias alma quaidicards, 30,nanav, no,. 03 lo ianri,v' do 2017 si inainanvou, ido 
CONTRATO 30 002/2017. DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTIOS4AS 1* LMKIfl't) 
11h USO 3)0 SOFTWARE. amodi, 3a*,lraado .ini 13 do jasdio do 2017 

2) C,ao*dao.n&, ..r a Is. damantpalor kp,aJ ilo atio 57. rn.iloo II, da liv, n° NSMVJ. a vendo 
ha,-v11, int,a rarlas.ro raro ,,v r,.*rUaI,Ma.. do ialniar as cliravulel III. pas'sando aiiM, a 
P.— idosO. di.. • peasaiarar o 00501010 

CITADO PC P0A21± 

Prefeitura Muniqpal de Curral Novo ao ?k4u( 
CNPJ n 011.6112.588X10011 -00 

Av Boa Esperança SJN - CEP 84 595-000 
Telefone (89) 3466-0050 
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05) 

refeltura Municipal de Curral Novo do Piauí 
CNPJn° 01612556/0001-00 

a) (VALOR) - a r.rnr.*aar. pagai, a omnuii.sdo pela pnoss.çdii dor varsiçi. o 
5l,,b.l do ES 5.200,00 bis, md si do, ti 	si.oioroa ,oa,sl. - ir, pa5o sri I2tdoont 
parori., monsai, no ralo. do 55690(d) lo.',sion,o.o .5 '.ini, rosis) oaiva, aló,, di. RIdo 
rIda mós, a pavio de sarmm 1. 2021. 

til (VIGÉNCIA) - o prazo de vi58ncia lIS rivloo,dosioni,al,i i. p"°"aa'5'  po, iOsOis 
l2Idoom) naoen. som (nodo a çvoio do dia 01 lo lanor,s d* 2021 	o tAn,nini, 
impratavoolno.nw. o,,. 31 da iloorastas, do 2021 i.loproslonlonsrnIr do qualqar asioi. 
uiiulflaaçdo na rnaoapmlaçAo ladkiial o. .sHajIdoiia. 

E por eflati annw.lodo,,, as çnes a,oin.m o pretenso aditor, s;nilrnlual sou l)2tdoss) rias de 
,$is.I l0000 too,fll. jufleaJ00000 som ai I0540monhas ais.,,;.. poo iio.i .i 0,0,,,, 1.-nO,., 010*1,, l00,l 

Praosnaoa/Plóv*, 06/0* '2021 

SianS. Pado. Alva. do Mmli, 
Pm., da Câmar. Mao. da P,ar.a,uoPt 
CONTRATANTE 

- 	 Mais. Ruiu Pmas.ir. Coata M.ntad.',, 
Sócia/Adida Simples Infonos ti (''00*31 lula 
CONI1OATADA 

TESTEMUNhAS 

1 	O500  451PPci,1 lQE4a.._ CPPr 	Ou Al-OQ  

24!no C4r7v.  

0-000 - O *(.'q.,iaoia AJO-CaMa.- u_44A 
no aMa nos - 'as ai 'os ossu_tar- ia.. aan.elr 

WWW . (lia i'ioficiald osinuiiicipios.oi'g 
A divulgação virtual dos atos municipais 


