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CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 0413.403.01t2022.
TM N" 0413.403n022.

N" O2t2022.

.CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SOCIEDADE

UNIPESSOAL DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE
sERvrÇos
JURIDICA/

DE ASSESSORIA E
ADMINISTRATIVA PARA FINS DE

CONSULTORIA

PROMOÇÃO DE REGULARIZA ÇÂo FUNDIÁRIA
URBANA DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRADO RIACHÃO,
ESTADO DO MARAM{ÂO, ENTRE O

DE SUCUPIRA DO RIACEÃO-MAEDO
OUTRO TARCÍSIO SOUSA E SILVA
INDTVIDUAL DE ADVOCA CIA, PARA OS FINS QUENELE SE DECLARAM'.

Pelo presente instrumento, disciplinado pela Consti tuição Federal vigente, conforme LeiFederal n.o 8.666/93 e suas alterações, de um lado, como constituinte, aqui denominadasimplesmente CONTRA a pessoa juridica de direito público O MUNICÍPIO DE§UCUPIRA I'O RIA ESTADO DO com sede administrativa na RuaSão José, no 479, Centro, inscrito sob o CNPJ n.' 0 1.6 I 2.33 8/000 I -67, através da SecretariaMunicipal de Administração Geral, poÍ sua representante legal, a sra. KLÉVIA MARIALIMA DE SOUSA, brasileira, servidora pública, portadora do RG no 04Ol7477ZOlO_3SSP/MA, inscri ta no CPF n." 045.725.553-62, residente e domiciliada nesta Cidade; e do outolado, como consti tuido, aqui denominado CONTRATN)O a Sociedade Unipessoal deAdvocacia SOU§A E SILVA SOCIEDADE INI)IVIDUAL DE ADVOCACIÂ,inscrita no CNPJ no 34.348.085/0001-15 representada neste ato, por seu representante legal, oST. TARCÍSIo SOUSA E SILVA, brasileiro, casado, Advogado, portador do RG no0981769195 SSP/BA, inscri to no CPF sob o n.o 032.631.145-90, inscrito na OAB/pI n 9.I 76,com na Rua Femando Drumond, n' ó39, Sala 201 , Edificio Soares Atmeida, Centro, Floriano.PI, têm entÍe si, justo e contratado, as cláusulas e condições seguintes:

CONTRATANTE,
_ O CONTRATADO, obriga-se a prestar servlços profissionais à

com o devido zelo, compreendendo

Representar o Municipio de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, Judicial eExtrajudicialmente, na Forma da Lei; Auxiliar e Orientar o Município Quanto à Elaboração deNormas, Decretos e Regulamentos, Implementação e de Comissões(avaliação, patrimônio, servidores); Emissão de pareceres Jurídicos nos ProcessosAdministrativos; Consultoria e Assessoria Juridica para Análise das Documentações Juntadaspelos Municípios para a Emissão da Certidão Regularização Fundiária (CRF);
da Formag!Ío e Finalização do Pro.ieto de Regularização Fundiária Aprovadopelo Município, e o seu Envio a Registro no Cartório de Registro de Imóveis, nas DemandasRelacionadas ao Procedimento de Regularização Fundiríria Urbana.

proceder à üsita na sede da
--_O.9,9NTRATADO obriga-se a disponibilizar profissional para
PretêItur4 quando requisitado.
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pecuniárias decorrentes
- A CONTRATANTE ficará isenta de qualsquer custas e despesas

de viagens e deslocamentos dentro do Estado.

CLIUSULA OUARTA - O CONTRATADO obriga-se a zelar pelo cumprimento dos termoscontratuâis, fomecendo relatório ao contratado sempre que exigido.

O CONTRATADO devená comunicar à CONTRATANTEqualquer alteração que possa comprometer a manutenção do Contrato, nos casos cstabclccidos
no art. 65 da Lei 8. 666t93.

CLIUSULA SEXTA - O CONTRATADO obriga-se a fomecer à CONTRATANTE todosos documentos, atestados, certidões, cópias e demais provas solicitadas quedeclarações,
possam seruÍ como elementos indispenúveis à prestação de serviços contratzrda.

- A CONTRATANTE, pelos serviços profissionais ora avençados,
obriga-se a pagar ao CONTRATADO, com fonte de Íecursos do FPM, ICMS, TESOUROMUNICIPAL E OUTROS, prestação de serviços, na soma GLOBAL BRUTApela
correspondente a R§ 120.0Q00( cento e vinte mi! reais), divididos em pagamentos mensais,em 12 (doze) parcelas de R$ 10.0ü),ü) (dez mil reais).

A soma liqüda de cada parcela seá creditada na ContaCorrente n.' 59.885-0, Agência n.o 0096-5 (Banco do Brasil), de titularidade doCONTRATADO , por meio de transferência eletrônica.

PAR(GRAFO §EGUNDO _ O CONTRATADO expedirá recibo, em 04 (quato) üas e acompetente nota fiscal dos serviços fomecidos, até quarenta e oito horas antes do vencimento
da parcela descrita no caput da cláusul4 apresentando na Tesouraria da CONTRATANTE, no
honfu-io de seu expediente ao público.

orçamen&íria vigente.
- O Contrato seni suportado mediante empeúo na dotaçllo

unidade orçamentária: 04.01 - secretaria Municipal de AdministÍação Geral.
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2013.0000 - Mànutenção e Funcionamento da secretariaMunicipal de Administração Geral.
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.

DAS PENALIDADES AO CONTRATADO Poderão seraplicadas as penalidades expÍessamente previstas na Lei no 8.666193, e suas alteraçõesposteriores, e as especificadas no referido Contrato. Em caso de inadimplência ou

a saber:
doCONTRAT ADO, total ou parcialmente, esta ficará sujeita às sanções legais,

1.") Advertência;
2.) l,Íylt" & 0,3o/o (três decimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia ultrapassado
o referido prazo ficani sujeito à multa de l0%o do valor adjuAicaJo;

f.l) !rynensao temponiria de participação em licitação"e impeúmento de contrataÍ com aAdministração, poÍ pÍazo de xé 021dôis) anos; e,
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4.') Declaração de inidoneidade para liciÍar e contratar com a Administração pública, enquantoperdurarem os motivos determiúntes aa puniçao ou ate ôà seia promovida a reabilitação, naforma da lei, perante a própria autotAaAeiue àpii.o, 
" Êràlia"a".

- O contrato em âpreço tem vigência a partir da data de seu firmamento,perdurando até o dia 03 de agosúo de 2023,podendo ser prorrogado àluz do art. 57, II, da lÉin." 8.666193 e/ou rescindido nos termos do aÍt. 78 e seguintes da Le i n." 8 .666193, impondo paraeste, a necessária notificação de comunicação ao contraente denunciado

- O presente instrumento é formalizado em decorrência do art. 13 IIIclc aÍt. 25,caput, II, da Lei n.o 8.666193, tomando inexigível o pÍocesso licitatório.

Municípi os, em até cinco
- O extÍato contratual deve ser publicado no Diário Oficial dos
días, nos termos do art. 26, da Lei n." g.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRTMEIRA_ DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS:

A) - os casos omissos 
.s1ão- rgsolvidos como prescÍeve a Lei no g.666/93, e suas

alterações, além da Lei Orgânica Municipal, Constituição feaeral;

B) - A qualquer tempo as paÍtes poderão de comum acordo, cerebrar termos aditivos aopresente contrato, objetivando resolver na esfera administraüva o. 
"*o, 

ãÃi.ro, ooquestões suscitadas durante a vigência do mesmo;

c) : trí-caaa s0 (noventa) dias, o coNTRATADo deve, j untamente, com o recibo e notu
fiscal de serviços, deve ser entregue certidâo negariváâe débitos prwiaãi.i*ã.;

D) - O não atendimento do item C acarretará suspensão dos pagamentos;

E) - Quando da apresentação da primeira nota Íiscal, o coNTRATADo deverá
apresentar as certidões llgativas peÍante as fazendas públicas, 

"o.pr*unt" d"regularidade p€ranre o. FGTS, 
_cerridão negativa de debitos t 

"tar,ir.Ã., 

-.".tia".
negativa de falência e alvani de funcionamento, sob pena de .et"oçao ao pui"À"rto;

F) - Qualquer processamento obedeceni às disposiçôes da Lei n.o gTg4rgg e Lei n.o
8.112t90;

G) - § partes elegem, de 
-comum 

acordo, com renúncia a qualquer outro, por maisprivilegiado que seja, o foro da comarcade são João aos ràtos iú;, àã íü ,"ao
dirimidas as eventuais questõ€s decorrentes do presente Contrato.

Depois de devidamente lido as partes, têndo por estarem de comum acordo com as cláusuras econdições expressas neste instrumento, firmàm o pr.r"nt" termo em auas oz lduasj vias aeigual teor e forma, na presença das testemunhas abai*o, pa* qu" proauza seus eràrtos;Gãi"or.
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Sucupira do Riachão (MA), 04 de agosto de 2022.

s

!rí'- Iü*; L,^a,
xr,Évra MARrA LIMA DE sousA

Sec. Mun. de Administração Geral
CONTRATANTE

SOUSA E SILVA SOCIEDADE

qí," Çvt " í,lw

CONTRÂTADO
INDIVIDUAL DE

CO CPT ASSINÁI
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