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Cd mom Municipal de Americuno d. Brasil 

CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIOS DE ASSESSORIA 
JURIDICA N°. 001/2022 

Contrato Assessoria JurIdica, firmado entre a CAMARA 
MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL e a 
Empresa ALVES e LARA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS S/S, na forma abaixo. 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestacao de Servicos e Honorários 
AdvocatIcios, e de conformidade corn disposto nas Leis 8.666/93, atualizada pela Lei 
8.883 de 08 de junho de 1994, artigos 96 a 102 da Lei n o. 8.906/94 (Estatuto da 
OAB/GO), COdigo de Etica Profissional, Secäo 8,  I, e do art. 585, II, do Diploma 
Processual Civil Brasileiro, que dá forca executiva ao presente, os abaixo nominados, 
cornprornetern-se respectivamente, o primeiro a rernunerar, e o segundo a prestar serviço 
ao primeiro, da seguinte forma: 

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL - 
GO ente jurIdico de direito pUblico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 33.378.183/0001 - 
32, corn sede administrativa a Rua Trés Poderes, s/n, Centro, Americano do Brasil - GO, 
neste ato representado por seu Presidente o Sra. MARIZIA APARECIDA 
NEPOMUCENO LEMES DOS SANTOS BORGES, brasileira, casada, Agente 
Politico, portadora da CI n°. 1805658, expedidapelo SSP/GO edo CPF n° 588.481.181-
00, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE; 0 

CONTRATADOS: ALVES e LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ente 
jurIdico de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 07.800.292/0001 -  
96, corn sede a Avenida 10 de Junho, 555, Centro, Americano do Brasil-GO, neste ato 
representada pelos seus sócios-proprietários os Srs. CELlO ALVES PINTO e 
MARCIO DE ALMEIDA LARA, brasileiros, advogados, regularmente inscritos na 
Seccional Goiana da Ordern dos Advogados do Brasil, sob os n°s, 19.812 e 17.640, corn 
escritório profissional na sede da empresa acirna rnencionado, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADA. 

DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DO CONTRATO: 

1.1 - Fundamenta-se o presente contrato de prestacão de servicos, nos termos da 
Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracOes posteriores. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
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1.1 - Constitui objeto desta a contratacão de servicos técnicos especializados de 
consultoria e assessoria jurIdica administrativa e judicial; orientaçOes técnicas e 
emissâo de pareceres jurIdicos em matérias administrativas em geral, no âmbito 
das atividades intemas do Poder Legislativo, e patrocInios de açOes judiciais em 
que a Câmara figurar como parte. 

1.2 - Quaisquer outros servicos não discriminados nesta cláusula näo obrigam o 
CONTRATADO a sua realizacâo, salvo em caso de aditarnento deste contrato, 
corn observância dos limites e condicâes previstas na Lei n°. 8.666/93 e alteraçOes 
posteriores. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS coNDIcOEs DE EXECUçAO DOS 
sERvlços: 

2.1 -0 CONTRATANTE se obriga a: 

a) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo corn o prazo estabelecido 
neste contrato, mediante a prestacão dos servicos do objeto contratado, 
acompanhada juntamente corn as notas fiscais/recibos, sobena do nâo 
PagameL)\ 	 jt&/ 
2.20 CONTRATADO se obriga a: 

a) Executar os fornecimentos dos servicos e demais disposicOes discrirninadas 
neste Instrumento; 
b) Preparar e encaminhar a Presidente, solicitacoes ou reclamacoesjunto ao TCM-
GO; 
c) Executar os servicos corn agilidade, lealdade, legalidade, ordem, probidade, 
responsabilidade, corn os serviços objeto deste contrato; 
d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 
sern prévia anuência do CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOSIVALIDADE 

3.1 - A validade do presente contrato será de 02 (dois) meses, corn inIcio no ato 
da assinatura do presente e término em 28 de fevereiro de 2022. 

Este contrato poderá ser prorrogado desde que não ocorra o disposto na Clausula 
Décima, nos termos do Inciso II, do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, mediante 
termo aditivo assinado de comum acordo pelas partes. 

..._.......sPoderes-s/n°-.. - 	 - 
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CLAUSULA QUARTA - DOS PREOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 -0 valor Global do presente contrato é de R$ 11.790,00 (onze mil e setecentos 
e noventa reais), compreendendo a prestacâo dos servicos de assessoria jurIdica 
Para a Câmara Municipal de Nazário descrita na Cláusula Prirneira - do objeto. 

4.1.2 - 0 pagamento do numerário acima sera pago em 02 (duas) parcelas iguais 
no valor de R$ 5.895,00 (cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais) cada uma. 

4.2 - Os pagamentos supra referido serão efetuados ate o dia 10 (dez) do mês, 
mediante ernissâo de Nota Fiscal/Fatura/Recibo correspondente. 

4.3 - 0 inadimplemento do disposto no item anterior desta ëlausula, por prazo 
superior a 15 (quinze) dias constitui justa causa Para a interrupcâo dos serviços. 

CLAUSULA QUINTA - DOS REAJUSTES E PREOS 	I 
CO  

5.1 - Durante o prazo de vigência deste instrumento contratual o preO nb poderá 
sofrer reajuste. 	 , IL f 

lip, 
5.2 - 0 reajuste, na hipótese de prorrogacâo, será estabelecido mediante acordo 
entre as partes ou pelo IGP-M, com observância da Legislação Federal que trata 
sobre o assunto, no que diz respeito a prazos e Indices e corn a assinatura do 
competente termo por ambas as partes. 

CLAUSULA SEXTA - DAS. DESPESAS OPERACIONAIS 
rJ&JL I ii,t (• \-i- 

6.1 - As despesas operacionais realizadas na execucAo dos serviços concernentes 
a materiais de expediente, viagens e hos eda ens, combustIveis, correräo a custa 
do CONTRATADO. 19 0 
CLAUSULA SETIMA - DA DOTAçAO 

A despesa corn a execução dos servicos constantes do presente contrato correrá a 
conta do corrente exercicio financeiro, corn recursos consignados na Lei 
Orçamentária em vigor, na seguinte dotacAo:02.01 .01.031.0017.2.038-319034. 

CLAUSULA OITAVA - LEGISLAAO APLICAVEL 

-.- 
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8.1 - Aplica-se a este contrato e, especialmente, nos casos omissos a Lei n o . 

8.666/93 e suas alteracOes posteriores, Lei Complementar n°. 123/2006 em seus 
artigos 42 a 49, Lei Complementar 147/14, bern como toda a legislaçao pátria 
pertinente ao tema. 

CLAUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 - Fica estipulada a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor deste 
contrato, para a parte que deixar de cumprir quaisquer das cláusulas pactuadas. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

10.1 - 0 presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 e 
seguintes da Lei n°. 8.666/93, alterada pela Lei n. 8.883/94, medifrtnte prévio aviso 
da parte interessada no prazo mInimo de 30 (trinta) dias. \t4j  
10.2 - Este instrumento contratual poderá ainda ser rescindido, urna vez 
configurada qualquer das situacOes abaixo especificadas: 

 
10.2.1 - Pelo CONTRATADO ou CONTRATANTE a qualquer momento, em 
decorrência de inadimplência, informando da rescisão e estabelecendo a data em 
que a mesma passará a vigorar; 	 ... -1. 

, f''Ii 
10.2.2 - Na ocorréncia de caso fortuito ou forca major, na forma prevista no 
Código Civil Brasileiro; 

10.2.3 - No caso em que se configure um rescisâo, prevista nos itens acima, fica 
oCONTRATANTE obrigado a devolver todas as cópias dos manuais pertinentes, 
ao CONTRATADO, no prazo de 30 (trinta) dias, após a data da citada rescisAo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 

10.1 - Fica eleito em comum acordo entre as partes, o foro da comarca do 
CONTRATANTE, corn exclusâo de qualquer outro, para dirimir possIveis \ 
controvérsias oriundas da execucâo do presente contrato. 	 \'\ 

E por estarern assimjustas e combinadas, assinam as partes o presente instrumento 
contratual em 03 (trés) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas 
civilmente capazes. 

.......TrêsPoderes-s/,,.- - 	 -. 
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Câmara Municipal de Americano do Brasil - GO, 03 dejaneiro 
de 2022. 

MARIZIA APARECIDA NEPOMUCENO LEMES DOS SANTOS BORG ES 
Presidente da Cãmara Municipal de Americano do Brash - GO 

A OES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 
CNPJ: 07.800.292/0001-96 

CE RT 1 D Ao 
Certifico que o (a) presente fot 
Pubilcado no placer deste Nun3cipie 

1(3 I ('Lh I&22 

DaniekRskina'NveiraSantos 
Secretäria Legislativa 

Portaria de Nomeacâo n9  00712007 
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