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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVA AURORA. 

Contrato n.º 10/2019. 
Contrato Administrativo de execução de serviços 
Jurídicos, celebrado entre o Poder Legislativo do 
Município de NOVA AURORA-GO e a empresa 
FERNANDO CEZAR CARNEIRO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES: 

1.1. CONTRATANTE: O Poder Legislativo do Município de Nova Aurora, Estado de Goiás, Pessoa 
Jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Rua do Comércio n.° 286, Centro, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 03.102.736/0001-69, neste ato representado pelo atual Presidente 
da Câmara, o senhor ODILON FERREIRA BORGES, portador do CPF n° 471.041.201-49, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Nova Aurora-GO, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE. 

1.2. CONTRATADO: FERNANDO CEZAR CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 33.053.909/0001-67 com sede na Rua 
Nassin Age1 n° 335, Centro, na cidade de Catalão-GO, representado pelo advogado o Senhor 
FERNANDO CEZAR CARNEIRO, brasileiro, portador do CPF n° 883.218.351-04, RG n° 
3859203 DGPC- GO com inscrição na OAB-GO 54.139, residente e domiciliado na cidade de 
Nova Aurora-GO, doravante denominado CONTRATADO. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS JUSTIFICATIVAS E DA FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1. DAS JUSTIFICATIVAS: 

2.1.1. O Poder Legislativo do Município de Nova Aurora possui necessidade inconteste de atender 
preceitos legais tanto na esfera administrava, quanto na esfera judicial, mediante atuação de 
profissional habilitado para os devidos fins, in casu, advogado. 

2.2. DA FUNDAMENTAÇÃO: 

2.2.1. O certame em apreço possui suporte nas premissas do Art. 22, II, c/c seu § 2º, observados os 
limites dispostos no artigo 23, II, b, todos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, que estabelecem 
normas gerais de licitação, observadas as regras estatuídas na Lei Complementar Federal 
123/2006, e demais alterações, e ainda os regulamentos específicos, estabelecidos para eventual 
fiscalização por parte dos órgãos de Controle Externo, como Instrução Normativa 010/2015 e 
009/2015, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás — TCM-GO. 

2.2.2. O presente Instrumento de Contrato é originário da Tomada de Preço 002/2019, oriunda do 
Processo Administrativo Licitatório n.° 1283/2019 e está obrigatoriamente a este vinculado. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: 

3.1. Prestação de serviços de Assessoria e Assistência Jurídica, ao Poder Legislativo do Município 
de Nova Aurora, na representação e defesa dele em demandas judiciais e administrativas, 
abarcando todas as instâncias de qualquer esfera do Poder Judiciário, todos os Órgãos e Entidades 
Administrativos de qualquer esfera federada, bem como na confecção de atos internos como: 
Projetos de Lei, Estatutos, Decretos, Portarias, Resoluções, Memorandos, Notificações 
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Extrajudiciais, Regimentos, Advertências, pareceres jurídicos, processos contenciosos junto ao 
judiciário independente da instância, nos termos do Termo de Referência — Anexo I, parte 
integrante deste Edital. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO. 

4.1. DA FORMA DE EXECUÇÃO: 

4.1.1. Os serviços serão prestados conforme as necessidades da Administração, devendo o contratado 
se fazer presente na sede administrativa do Poder Legislativo com visitas de no mínimo 02 (duas) 
vezes por semana, com permanência mínima de 04 (quatro) horas por vez, se fazer acompanhar 
das sessões plenárias ordinárias e extraordinárias que eventualmente acontecerem e ainda sempre 
que necessário a critério da Administração. 

4.1.2. Quando da execução dos serviços por parte da contratada, for detectado que os mesmos não 
atendem às necessidades do Município conforme exigidos na Tomada de Preço, a contratada 
deverá corrigi-los sem ônus adicionais. 

4.1.3. O contratado deverá expedir nota fiscal com a descrição do objeto contratado e referência do mês 
e ano correspondente. 

4.1.4. As despesas com hospedagem, alimentação e transporte, do Advogado em seus deslocamentos à 
Sede da Contratante, será por conta do CONTRATADO. 

4.1.5. Todas as demais despesas e custos diretos e indiretos necessários à execução dos serviços ora 
licitados correrão inteira e exclusivamente por conta da Contratada. 

4.2. DA FISCALIZAÇÃO: 

4.2.1. O CONTRATADO deverá colaborar e permitir qualquer tipo de fiscalização por parte da 
administração através do Gestor do Contrato, ou pessoa devidamente habilitada para o feito, 
devendo para tanto manter sob a sua guarda, e de fácil acesso, toda a documentação informativa 
de execução, compatível com os ANEXOS, tudo em conformidade com o exigido no Termo 
Convocatório e Instrumento de Contrato. 

4.2.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade do CONTRATADO, os serviços executados serão 
fiscalizados pela Administração, a qualquer hora, por servidor devidamente legitimado pela 
Administração, devendo o CONTRATADO indicar preposto ou responsável específico para 
tratar com a administração em situações dessa natureza. 

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR: 

5.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelo serviço acordado a importância 
correspondente a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), no período de julho a dezembro de 
2019, sendo 06 (seis) parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

6. CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

6.1. As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da 
Lei Orçamentária aprovada para o exercício 2019 em vigor, assim classificada: 
01.01.01.031.0001.2.001 — Poder Legislativo. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E CONDIÇÔES DE PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, corridos após o encerramento de 
cada mês, em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data da assinatura do 
contrato, mediante a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (ais), atestadas pelo Gestor 
do Contrato. 

7.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de compensadas eventuais sanções ou 
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penalidades relativas ao descumprimento total ou parcial, dispostas no edital e no instrumento 
contratual. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: 

8.1. O prazo para a execução dos serviços objeto do presente procedimento coincidirá com sua 
vigência, que será de 06 (seis) meses, ou seja, o presente contrato terá sua vigência iniciando-se 
na data de sua assinatura e findando-se em 31 de dezembro de 2019 podendo ser prorrogado nos 
termos deste edital. 

9. CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. O CONTRATADO, na execução do contrato, não poderá subcontratar no todo ou parte o objeto 
licitado, mesmo que considerada atividade meio e divisível, observadas as regras dispostas neste 
Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇOES CONTRATUAIS: 

10.1. O contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, quando necessário, o aditamento ou 
supressão do objeto ou de valores, quando necessária readequação de valores observado o Item 
11.2. deste Edital, quando necessários acréscimos ou supressões no percentual de 25% (vinte e 
cinco) por cento, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Art. 65, § 1º, da Lei 
Federal 8.666/93, sendo vedados acréscimos que ultrapassem os referidos limites, ou ainda 
vlsarldo a sua prorrogação nos termos do Art. 57, da Lei Federal 8.666/93. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 

11.1. O contrato poderá ter sua vigência prorrogada quando houver existência de saldo não liquidado, 
cujo cronograma de execução não pode ser cumprido até a data de sua expiração, ficando restritos 
aos créditos orçamentários do exercício respectivo, ou puderem ter suas vigências prorrogadas 
nos termos do Art. 57, da Lei Federal 8.666/1993. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÓES: 

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, que poderá ser: 

12.2. Determinada por ato unilateral da Administração conforme determina o Art. 79, I, da Lei Federal 
n° 8666/93. 

12.3. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo licitatório, 
nos termos do Art. 79, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93. 

12.4. Judicial, nos termos da legislação, conforme preceitua o Art. 79, inciso III, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

13.1. A recusa injustificada do convocado em assinar o Instrumento de Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação oficial nos 
termos deste edital, poderá caracterizar o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às 
sanções deste termo convocatório, nos termos do Art. 81, caput, da Lei Federal 8.666/93. 

13.2. São também consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 
obrigações contratuais, passíveis de rescisão unilateral do contrato, nos termos do Art. 78, da Lei 
Federal 8.666/93: 

13.3. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

13.4. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 
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13.5. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 

13.6.  comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 

13.7. O atraso injustificado no início dos serviços; 

13.8. A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

13.9. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, não admitidas no edital e no contrato; 

13.10. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.11. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lº, do art. 67 desta 
Lei, pelo Gestor do Contrato; 

13.12. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

13.13. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.14. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 

13.15. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.16. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no § lº do art. 65 desta Lei; 

13.17. Deixar de apresentar documentação exigida para o processo administrativo; 

13.18. Apresentar declaração ou documentação falsa; 

13.19. Não mantiver o valor da proposta nos termos deste edital; 

13.20. Fraudar o Instrumento de Contrato; 

13.21. Cometer fraude fiscal; 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS  PARTES: 

14.1. O CONTRATADO: 

14.1.1. Cumprir todas as regras neste Edital e no Instrumento de Contrato; 

14.1.2. Expedir nota fiscal do serviço com a descrição do seu objeto, assinada pelo recebedor; 

14.1.3. Estar à disposição da administração sempre que solicitado. 

14.1.4. Prestar os serviços em conformidade com o exigido no termo convocatório e submeter-se à 
fiscalização do Poder Legislativo, com a finalidade de garantir o cumprimento das condições 
pactuadas. 

14.1.5. Responder pelos danos causados diretamente ao Poder Legislativo ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

14.1.6. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução dos serviços. 

14.1.7. A inadimplência das obrigações com encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao 
Poder Legislativo a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto licitado. 
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14.1.8. Manter durante a vigência do acordo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no certame, nos termos do art. 55, XIII, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. 

14.2. O CONTRATANTE: 

14.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, conforme disposto no edital. 

14.2.2. O CONTRATANTE nomeará o Senhor FILÓ MARIANO NETO como GESTOR DO 
CONTRATO responsável pela sua fiscalização e acompanhamento nos termos do art. 67 da Lei 
Federal 8666/93, conforme decreto de nomeação. 

14.2.3. Efetuar o devido pagamento ao CONTRATADO, em conformidade com o disposto neste edital 
e Instrumento de Contrato, e remeter advertência ao CONTRATADO, por escrito, quando os 
serviços não forem fornecidos de forma satisfatória. 

14.2.4. Subsidiar o CONTRATADO com informações e documentos necessários ao fiel e integral 
cumprimento do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTES, REVISÃO E 
REPACTUAÇÃO: 

15.1. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTES: 

15.1.1. O acordo não sofrerá nenhum tipo de reajuste no interregno da sua vigência, podendo ser 
aplicadas as regras de revisão dispostas nesse Edital. 

15.2. DOS CRITÉRIOS DE REVISÃO: 

15.2.1. Poderá haver a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do acordo, nos termos do Art. 
65, Inciso II, “d”, da Lei Federal 8.666/93, desde que se comprove de forma inconteste, o fato 
imprevisível ou efetivo, mediante motivos e fundamentos capazes de suportar o pleito, que se 
processará da seguinte forma: 

15.2.2. O pedido de recomposição disposto no item retro será solicitado por meio de petição formal 
protocolada junto à Administração, devidamente instruída com os fatos, fundamentos e 
documentos que comprovem a imprevisão para o caso especial, cujo pedido NÃO GERA 
EFEITO SUSPENSIVO QUANTO À OBRIGAÇÃO, ou seja, o CONTRATADO não poderá 
suspender ou reduzir o ritmo de execução dos serviços, ou mesmo se negar a prestá-los, até que 
seja analisado o pedido de reequilíbrio, sob pena das sanções previstas no Termo Convocatório 
e Instrumento de Contrato. 

15.2.3. A administração terá 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para analisar o pedido 
de reequilíbrio econômico-financeiro. Sendo o pleito considerado improcedente, o 
CONTRATADO deverá manter suas obrigações nos termos editalícios, sob pena das sanções 
cabíveis, dentre elas as sanções administrativas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

15.2.4. O procedimento disposto no item 18.12.2., visa coibir abusos inconsistências não motivadas pela 
administração, pleiteada pelo interessado de forma imotivada e infundada, junto à Administração 
visando um reequilíbrio de valores indevidos, mesmo sendo advertidos na sessão pública de 
abertura e julgamento, quanto aos preços, que foram expressamente ratificados pelos 
representantes. 

15.3. DOS CRITÉRIOS DE REPACTUAÇÃO: 

15.3.1. Não será permitida a repactuação do acordo em razão da natureza do próprio negócio, podendo 
ser aplicadas as regras de revisão dispostas nesse Edital. podendo ser aplicado os casos de 
revisão. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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16.1.1. A recusa injustificada do convocado em assinar o Instrumento de Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação oficial nos 
termos deste edital, será caracterizada como descumprimento total da obrigação, sujeitando-se 
às sanções deste Termo Convocatório, nos termos do Art. 81, caput, da Lei Federal 8.666/93. 

16.1.2. Advertência por escrito; 

16.1.3. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório; 

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo 
mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o Art. 87 da Lei ri° 8.666/93; 

16.1.5. A aplicação da sanção observará o devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a 
ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei n° 8.666/93. 

17.  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS MULTAS: 

17.1.1. O atraso injustificado na execução dos serviços, sujeitará o CONTRATADO à multa de mora no 
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor contrato, e ainda se perdurar a inércia será 
atribuída juros moratórios de 0,33% ao dia sobre o valor do contrato, limitado a 5%, sendo a 
multa descontada dos pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado administrativamente ou 
judicialmente. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1.1. As partes dão ao presente instrumento o caráter de título executivo 

18.1.2. extrajudicial, nos termos do Art. 784, Inciso II do Código de Processo Civil Brasileiro. 

18.1.3. Fica eleito o foro da Comarca de Goiandira-GO, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da 
execução e cumprimento do mesmo, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se 
apresente. 

18.1.4. E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, sendo que uma delas constituirá o arquivo cronológico do Poder Legislativo 
e, depois de lido e achado conforme pelos partícipes, na presença das testemunhas abaixo 
declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pelo CONTRATADO e pelas 
testemunhas. 

Município de Nova Aurora-GO, aos 01 dia do mês de Julho de 2019 

 

ODILON FERREIRA BORGES 

Presidente da Câmara 

CONTRATANTE 

 

FERNANDO CEZAR CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

FERNANDO CEZAR CARNEIRO 

CONTRATADO 


