|

:3í »; ÇÃXA-«irªªifi-ÉU

.

x»

- ,. r "

*

«= "ªfªfuªízfª" *

,'

>=”??? “

“, "
A

f?“

_ L , ,_

Lig-a; « o

=.: iªztliõiiôlnlt)" "i

' '

.

e

“ —

. .

"_

i »«Jmljlríwf “
1ªªªªfíª»

.

A _

v

'

. . ' " ?ríírflªfª“ "ªªffiãªn

>

. ., ..

seNiÇoS objeto deste contrato enão aeximira das penalidades aque está
cumprimento dos prazos edemais condições estabelecidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RnsCIsÁo

=

'“* _
ª f“

,

' ..

16.1. Ainexecução. total ou parcial. deste contrato ensejara asua rescisão, nos termos dos

'

—,“,

,

ans. 77 a80 da Lei nº 8666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo
instrumento legal, ena inexigibilidade de licitação n“. 006/2017.

ft.

'

16.2. 0 CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato. nos

,"

casos previstos nos incisos l aXl] e XVll do art. 78 da Lei nº 8666/93.

i

16.3. Os honorários advocatícios previstos na CLÁUSULA SEGUNDA considerar-se-ão.
também. integral e automaticamente vencidos, a tltulo indenizatório, bem como

'

imediatamente exigíveis, na hipótese de celebração de acordo extrajudicial ou quaisquer

'

ajustes que tenham por objeto os direitos descritos na CLAUSULA PRIMElRA, sendo
os honorários calculados com fbase no valor atribuido àexecução. ou ainda aqualquer

.
.,

xvalor recebido mensal atitulo de royalties pelo CONTRATANTE.

_:

CLÁUSULA D_ÉClMA SÉTIMA - DAS CONDIÓES m: HABILITAÃO E

A Í,

UALIFICAAO

í'

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. todas as condições de habilitação e

_);
f"
“

qualificação exigidas na inexigibilidade
de licitação nº 006/2017 eneste contrato.
"Í
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÃO APLICÁWEI. Enos CASOS
OMISSOS
_

"f

instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes. respeitados o objeto
deste instrumento. a legislação" edemais normas reguladoras da matéria. em especial a Lei
nº 8.666!1993 e alterações posteriores.

f“ '

:

l7.l. Obriga-se aCONTRATÃDA amanter. durante toda aexecução do contrato, em

""+.

l8.l. Fica estabelecida que.; caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste

“

.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -DA FUNDAMENTAÃO LEGAL

—"
'

l9.l. Esto contrato tem como amparo legal a inexigibilidade de licitação nº 006/2017 e
rege—se pelas disposições expressas na Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores.

—
_

sujeitando-se aos preceitos de direito público eaplicando-se. supletivamente. os principios
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da

í

empresa vencedora passa aintegrar este contrato.

(«.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - nos ACRÉSCIMOS r. SUPRESSÓES:

—
.

20.l. A contratada fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os

"'

acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte ecinco por cento) do

:«=

ª. Égªjz. .

.' “ii _ ; “a

valor inicial atualizado do contrato.

LÁUsULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
-g PUBLlCAÃO
.
,
.

_

j;;

_

.
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l' %;; _ 21 .l. Este Contrato entrará em vigor apos apublicação do seu extrato naulmpijàtisií-zgg
“

, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta DUbÍÍC-ªçãpíliº; ( A L : - :' _, .
> (vinte) dias contados apartir do quinto dia útil do mês
và
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22.1 Opresente contrato éregido pela Lei nº 8666/93. suas alterações edemais diplomas ;: wªgçgóg-«ri
legais pertinentes.
'

af

22.2. Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito oforo do Município de Santo

»

Antônio dos Lopes. Estado do Maranhão.

Epor estarem assim acordes, assinam opresente Contrato. em 03 (três) vias. de igual teor
e fomia na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Santo Antônio dos Lopes (IVIA). lO de Abril dc 2017

l ' N'l'OANTÓNOl 0PES (MA)
Prefeitura lvluiiicipal de Santo Antônio dos Lopes
Emanuel L i m a de Oliveira

|,

CONTRATANTE

i
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CORDEIRO, ACCIOLY E LA

NJEIRAS ADVOGADOS

CNPJ
n.º 07.7] ivira
ÍÍ/OOOLGZ
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João Lopes
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PROCURAÇÃO

'

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Unidade Política do Estado do

Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 06.172.720/OO01—10, com
sede na Avenida Presidente Vargas, nº 446, centro, CEP 65730-000, Santo Antônio dos Lopes —MA,

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Emanuel Lima de Oliveira, brasileiro,
portador do CPF nº 001095713-06.

OUTORGADOS: ALVARO BOAVISTA MAIA NETO, brasileiro, advogado, divorciado, inscrito na
,

OAB/PE sob o nº 18.811, LEONARDO ACCIOLV DA SILVA, brasileiro, advogado, casado, inscrito na

i

OAB/PE sob onº 17.265, EDVALDO NILO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado, casado, Inscrito na
OAB/DF sob o nº 29.502, ANDRE LUIZ MENEZES LINS, brasileiro, advogado, casado, inscrito na

OAB/DF sob onº 24.939, MARINA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA ALBUQUERQUE, brasileira,
regularmente inscrito na OAB/DF isola onº 42.024, DEMETRIUS ABIORANA CAVALCANTE, brasileiro,
regularmente inscrito na OAB/iVDF sob o nº 22.128, ALEX SHINJI I-IASHIMURA, brasileiro,

regularmente inscrito na OAB/DÃF sob onº 52.833, ALEXANDRE VICENTE DE PAULA ALMEIDA,
brasileiro, regularmente inscrito na OAB/DF sob o nº 53.132, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA JÚNIOR

i

brasileiro, regularmente inscritofna OAB/BA sob onº 36.235, com escritório profissional no SAS
Quadra 05, Bloco K, Edificio OK Offiice Tower, salas 812 à817, Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70070050.
PODERES: conferindo-lhes os poderes que da cláusula ad judlcia et extra, aos quais confere amplos

poderes para o Foro em geral, para o patrocínio e defesa dos direitos em qualquer Juizo, grau de

Jurisdição ou Tribunal, até finaludecisão, usando os recursos legais e acompanhando—os, podendo,
para tanto, ingressar com quaisquer medidas administrativas ou judiciais, contra aUNIÃO FEDERAL e
ANP —AGÉNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL EBIOCOMBUSTÍVEIS e/ou qualquer pessoa

jurídica que se faça mister, podendo ainda requerer, propor, evariar de ações, contestar, recorrer,
confessar, transigir, acordar, desistir, firmar compromissos, receber intimações e notificações,

inclusive, podendo para o fiel cumprimento, agirem em conjunto ou separadamente, podendo
inclusive substabelecerem com ou sem reservas de poderes, bem como, recorrer das decisões dos

Órgão nominado, visando arecuperação erevisão de royalties.
Santo Antônio dos Lopes/MA, 10 de abril de 2017.

MUNICÍPIO DE s

o ANTÓNIO nos LOPES

Emanuel Lima d e Oliveira

I
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PREFEITURA:MUNICIPALDEANORI

Praça Capitão Pedro Silva, s/n, Centro, Anori-Estado do Amazonas,

CEP: 59.44o-ooo.Í

Telefone: (97) 33rt3-2578 /CNPJ/MF: 04261762/0001-17.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018-INEX.

-

1

.

í

_

CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA JURIDICA PARA RECUPERAÇÃO E

_

INCREMENTO

DOS

REPASSES

DE

ROYALTIES

FEITOS PELA ANP, COM FUNDAMENTO NAS LEI

N“
7.990/89 E Nº 9.478/97, COM O DEVIDO
ACOMPANHAMENTO D O PROCESSO JUDICIAL N º
0974610-942016.4.01.3400—
JFDF
(TRF
1ª
REGIAO/DF), REQUERENDO ORECONHECIMENTO
DO PAGAMENTO DOS ROYALTIES MARITIMOS
COM A INCLUSAO DESTA MUNICIPALIDADE NO
ROL DE INSTALACOES DE EMBARQUE E

DESEMBARQUE DE OAS NATURAL PRODUZIDOS

NOS CAMPOS MARITIMOS E TERRESTRES DA
BACIA

,

PETROLIFERA,

BEM

COMO

O

AFASTAMENTO DA RD Nº 623/2013, ALEM DA
ELABORACAO E ACOIVIPANHAIVIENTO DE

QUAISQUER OUTRAS MEDIDAS JUDICIAIS E/OU
[ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS AO ALCANCE

ªDO OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO; QUE

[CELEBRAM

ENTRE

[ANORI/AM
CORDEIRO,

SI

o

MUNICIPIO

DE

ELARANJEIRAS
A ElvlPRESA/SOCIEDADE
E
MAIA

[ADVOGADOS
í

í

.

O MUNICÍPIO DE ANORI, Unidade Política do Estado do Amazonas, Pessoa

Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 04262762/0001-17, com sede

na Praça Capitão Pedro Sijlva, s/n, Centro, CEP 69.440—000, Anori —AM, neste ato

representado por seu Prefeito Municípal, oSr. JAMILSON RIBEIRO CARVALHO,

brasileiro, portador do CPP nº 628.053.392—15, doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE eCORDEIRO, LARANJEIRAS EMAIA ADVOGADOS, O"
devidamente inscrita no [CNPJ nº 07.710.758/0001-62, com sede na rua Capitão

Rebelínho, nº 330, Pina, (“TER: 51011-010, na cidade de Recife/PE, representada neste
ato por seu procurador,? FREDERICO MOTA DE IVIEDEIROS SEGUNDO,
brasileiro, solteiro, advogxado regularmente inscrito na OAB/BA sob onº 35.629 e
OAB/DF nº 57.449, doravante CONTRATADO amparada pelas promoções

z
í

/

,

.

1_

Í

PREFEITURAMUNICIPALDEANORI

W

Praça Capitão Pedro Silva, s/n, Centro, Anori —- Estado do Amazonas,

CEP: 69.44.0000.

%%;

,

'

Telefone: (97) 3343-2675] çNlªJ/MF: 04161762/0001-17.

,

*=

-

integrantes do respecúvo Processo, Administrativo, resolvem celebrar o presente

contrato de prestação de serviíços regido pelo art. 25 II, c/c art. 13, inciso HI da Leí
Federal nº 8666/93 e conforme as cláusulas e; condições seguintes:

=

CLAUSULA 1ª: Constitui oLbjeto clo_presente instrumento acontratação de empresa
especializadaÍ em sen-lions ji-Jifídicos, nparahrecuperaçãoªye incremento dos repasses de

royalties feitos pela ANP, “coin fundamento leis nº 7990/89 e9478/97, como devido

acompanhamento do processe judicialmimero nº O074610-94.2016.4.013400 —JFDF

(TRE —lª Região), "requerendo! orpeéonuheoirnentoudo pagamento dos royalties marítimos

com
ainclusão desta Munícípaiidade"no rol"«de.instalações" de embarqueedesembaroue
de gás natural produzidos. nos VCampo Marítimos: e' Terrestres da Bacia Petrolífera do
Amazonas, bem como" o affastamentowciag,RD_,-623/2C13, vbem- como elaboração e

acompanhamento
delquaisquJer outraslinedidasjudiciais e/ou administrati_.vas. necessári
as
ao atingimento do objetoda presente oonfrataçãoe" 7 ' ',"
_,
PARÁGRAFO ÚNICOrÇDI-"cúinpriménto do presente seguirá à" descrição especiíioa
dos gemeos- definidos n'a abertura deste CONTRATO,

CLÁUSULA

'—
a

['O presenteiconttºatqvutem corno lvigêlnciavo periodo de sua

assinatura pelo prazo de 12 meses, 'j>e'£ie_1idb_sgf prorrogado de acordo com as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO: Cipresenteuinsnurnento contratual poderá sofrer aditamento a

critério da Administraçãol Contratante, Írespeitandoísea programação orçamentária

referenteao serviço, confonne a/Lei 33.66.5793, ' '

" ' '

'O

CLÁUSULA TERCEIRA _- Pelosserviços descritos "na ÇLALISULA PRllN/IEIRAserá pago ao

CONTRATADO aimportârrçia mensalporrespojidenteªa

(yinte por cento) do

efetivo benefício econômico auferídopelo CONTRATANTE em razão das decisões

|

,

, l

( ) PREFEITURAMUNICIPALDE-ANORI .

Praça Capitão Pedro Silva, s/n, Centro, Anori «Estado do Amazonas,
CEP: 63440001].

à

l

..

_-

'

Telefone: (97) 3a434z57s._/-cNPJ/ME: 04162762/0001-17.

judiciais ou administrativas obtidas, avcohtardawdata do primeiro repasse após decisão
judicial.

:

_

'

_

PARÁGRAFO PRIMEIRO —
O] pagamento sera realizado pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, pelos serviços Iespeciâcadosna CLÁUSULA PRIMEIRA, no prazo de que
trata aCLÁUSULA SEGUNDA), eserão devidos apenas no caso de êxito eefetivo

beneficio econômico em favol do Municipio, no percentual de 20% (vinte por cento)

calculado sobre:

,

,

1) Ovalor das diferenças eml atraso, aserem creditadas ao Município em razão de

decisão judicial ou administraIiva definitivas apuradas sobre os repasses feitos atitulos
de royalties ao Municipio e: I

2) Ovalor repassado mensalmente" ao CONTRATADO, em decorrência de decisão
judicial ou administrativa, até'o transito em julgado das ações manejados,

].

PARÁGRAFO SEGUNDO —Os valores acima referidos serão pagos também em caso de

acordo judicial ou extrajudickIl com aANP envolvendo amatéria objeto da ação. | _"

_

PARÁGRAFO TERCEIRO —Após a obtenção da medida liminar ou êxito na esfera

administrativa, no que tangellaos valores que serão creditados em favor do Municipio,
os honorários advocatícios Iprevistos no” caput“. somente poderão ser pagos pela

CONTRATANTE, mediante arpresentação de Notas Fiscais de serviços devidamente

atestadas pela Secretaria Municipal de Administração, atestado de prestação dos

serviços pela autoridade corrIipetente, apresentação de certidões negativas da fazenda
pública federal, estadual, muínicipal, trabalhista, previdência (INSS) eFGTS atualizadas.

CLÁUSULA QUARTA: Para glrantíro Hel cumprimento do objeto do presente contrato,
XIIIMuaIhA

'oCONTRATANTE se obriga : >
I

e,

.

// ' 3

l

( ) PREFEITURAMUNICIPALDEANORI
_

n

Praça Capitão Pedro Silvas/n, Centro, Anori —Btado do Amazonas,

CEP: 69.440—00Q.

i: = »-

Telefone: (97) BTIB-ZGT?/CNPJ/“MF: D4.262.762/0001—17.
,

a) fornecer toldos os meios e subsidios necessários para que o

CONTRATADO desempenhem os serviços na forma estipulada;

-

b) efetuar o Lagamento na forma convencionada na CLÁUSULA
TERCEIRA dó presente instrumento, dentro do prazo pactuado desde

que atendidL as formalidades previstas;
c) designar um! representante para acompanhar efiscalizar aexecução
do presente contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas

as ocorrêncilas verificadas;

d) notificar BOÇCONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas edefeitos

observadosyna execução do contrato;
e) promover olrespectivo desconto tributário incidente sobre o serviço

prestado; fiscalizar o recolhimento de todos os tributos devidos em

decorrênciajda prestação de serviços objeto do presente contrato.

l

,

PARÁGRAFO ÚNICO: Oregime juridico deste contrato confere ao CONTRATANTE as
prerrogativas constantes e relacionadas no art. 58, seus Incisos e parágrafos, e, no que

couber, nos casos especificos: no Inciso ll do art. 74, todos da Lei 8566/93 ealterações

posteriores.
CLÁUSULA QUINTA: Para ía execução dos serviços, objeto deste Contrato, o
CONTRATADO se obriga a:

_

'

l
a) executar fielmente oobjeto contratado conforme as especificações
_

determinadas pelo CONTRATANTE;

b) reparar e[corrigir, às suas expensas, oobjeto deste Contrato q_ue se
verificarem vícios, defeitos ou ausências ocorridas durante a

A execução[contratual;
A

c) atender as determinações regulares do representante designado
pelo CONTRATANTE, bem assim as autoridades superiores;
l

fíllnuiwaliul

[
*
l

'

'

4

_

_

),
ágg-Ç,

“º” " ª

PREFElTURl MUNICIPALDEANORI

Praça Capitão Pedro Silva,,s/n,' Centro, Anori —Estado do Amazonas,

CEP: 634404100].

—. ,

Telefone:. (97) 3343-2678/CNPJ/MF:
04.262.762/0o01-17.
l
,

d) atualizar, mensalmente, o andamento do processo sob sua
responsabilidade, informando ao CONTRATANTE acerca dos

procedimenltos adotados, mediante apresentação de relatório
circunstancibdo;

e) respondereln pelos eventuais danos causados diretamente ao

CONTRATAINLITE ou aterceiros, decorrente da sua culpa ou dolo na
execução cílo presente contrato, inclusive os decorrentes de

quaisquer Jperdas de prazos dos processos judiciais sob sua
responsabilidade;

f) apresentarem comprovação de recolhimento de tributos municipais,

estaduais e! federais incidentes sobre serviços prestados, durante o
período de' execução do presente contrato, relativos aos encargos

fiscais, càmerciais, trabalhistas sindicais e previdenciários

resultantes: da execução deste instrumento, não transferindo ao
Municípiorde ANORI responsabilidade por seu pagamento, nem

onerando pobjeto deste Contrato;

g) zelar pela bualidade eperfeição dos serviços executados; efetuarem

orespectiyl/o adimplemento fiscal relativo ao serviço.

l

_

n

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Salo conferidos ao CONTRATADO os direitos existentes e

relacionados nos arts. 59, 794, 52º e109, todos da Lei 8566/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Constituem-se ainda obrigações do CONTRATADO as

resultantes dos arts. 66 a71; da Lei 8.666/93.

.

_

“ N“"l'"
. ª”
CLÁUSULA QUINTA: 0CONVTRATADO fica obrigado amanter, durante avigência deste
contrato, todas as condiçõles de habilitação qualificação eregularidade fiscal exigidas

pela Lei n.º8666/93, em (Jzompatibilidade com as obrigações assumidas quando da

,

assinatura deste termo. I

|
.

jliªvxmllus.

,

_
,
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PREFEITURAMUNICIPALDEANORI

Praça Capitão Pedro Silva, s/n, Centro, Anori— Estado do Amazonas,
CEP: 69.44CF000|L

Éãíàâ

Telefone: (97) 3%43—2678 / CNPJ/MF: 04.262.7S2/00O1-17.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão admitidas asub-contratação, cessão ou transferência

e substabelecimentos, total Iou parcial, do objeto contratual, a associação do

CONTRATADO a outrem, benb afusão, a cisão ou a incorporação que impliquem
l

substituição por outra(s) pespoals) física(s) ou juridica(s), sem aexpressa eprévia

autorização do CONTRATANTE,.
I

CLÁUSULA SEXTA: ADespesa com aexecução do objeto do presente contrato, será

atendida pela dotação orçamízntária, constante do exercicio de 2017, asaber: _

Unidade Orçamentária: Secretária Municipal de Finanças -

Ação: 020301 -Classe econiimica: 04.123.011.2009.0000 - Elemento de Despesa:
13.90.3900

I

l

º

CLÁUSULA SÉTIMA: As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do
objeto deste Contrato serãol efetivadas, no que couber, na forma econdições do art.
65 da Lei 8666/93, formalizíadas previamente por termo aditivo, que passará afazer

parte integrante deste contr rato.

. '

CLÁUSULA OITAVA: Ainfraíção aquaisquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como

dos arts. 81, 87 e88 da [Lei 8666/93, ensejará ao CONTRATANTE aaplicação ao
CONTRATADO da multa cdntratual correspondente a 2% (dois por cento) do preço
l

, .

,

,

global deste contrato, assegurado aprevia defesa, cabIvel tambem em caso de perda

de quaisquer dos prazos judiciais, sem prejuízo da indenização por perdas edanos.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ovallor da multa aque alude esta cláusula deverá ser recolhido
na SECRETARIA MUNICIPAL! oe ADMINISTRAÇÃO, querendo, apresentada adefesa pelo

CONTRATADO, no prazo de 03 (três) dias após orecebimento da notificação, que,

I

WWW.

“

6

PREFEITURÁMUNICIPALDEANORI

W

Praça Capitão Pedro Silva, s/n, Centro, Anori —Estado do Amazonas,

CEP: s9.44o-ooq..

.

Telefone. (97) 3?43-2678/ CNPJ/MF. 04161762/0001-17.
sendo aceita pelo CONTRATANTE, procederá àdevolução do referido valor no prazo de

,

05 (cinco) dias úteis, após sua manifestação de aceitação.

CLÁUSULA NOVA: Serão de rjyesponsabilidadevdo CONTRATADO os danos epossiveis
indenizações decorrentes" dalsprestação de serviçossdopresente instrumento, bem

como ocorrência de perda dequaisquer dos prazos judiciais. Serão darAdministração
Pública os que venham aocorjrerpor sua culpa e-"clolonissegurada àampla defesa, sem

prejuízo da multa prevista" nalCLÁUSULADÉCIMA_PRIIVIEIRA do presente instrumento.
.

,

'.

. : l ; ,., «_;-..._4_,_.ç:,-._.

'

..

CLÁUSULAEm""caso“dealnieíecuçãoítotal ou parcial deste contrato

por parte do. CONTRATAIIO; caberá-amCONTRAT/XNTE aplicação de sanções
administrativas, correspondendo, alem" da multa-ifixada «no caput da- CLÁUSULA

DÉCIMA PRIMEIRA deste .instrumento, 'aqt1_elas elencadas no art. —8T da Lei 8.666/93,

quaíssejam:

- .

='

a) advertência/'

,

'. —. «—

.=

;

'

b) suspensão temporária de vparticipação em vlicitações eimpedimento

i' ' —
' de contratarlºcià-[IÉÍ
prazo _não superior a
; __ ClZ._(dOÍ_S_). >;a_IT-i_aO_Sj/1e declaração devinidoneidadepara licitar econtratar

,

, , com a,Adrninistraçãov_Pública.yenq.uan_to perdurarem os motivos
“E , determinantesída Ápuniçãb odete que _seja promovida areabilitação
_ ._peranteªg) “propriamíautoridadeqque aplicou apenalidade, nos termos

do incisoJIIVdoarca? da Lei 8555/53.

CLÁUSULA DÉCIMA"

'

:

'O4'descd'rnprimentó "de _quaisquer das" cláusulas 'e

condições ora pactuadas dará.margemLÉTWRESCIVSÃO"ANTECIPADA do presente contrato,
na forma da legisiaçãoª espeeíªrica vigente, sernque“ impliqueem indenizações ou

notificações prévias, porílpºarte-"dôª CONTRATANTE-," “conforme normas "cie direito
administrativo atinentes aoªcasoL"

l

“ f'

.' '

_

' “E

l

'PPraça
REFEÍCapitão
TURIPedro
VAHMUNÍ
CÍPA_L'DE ANORI
SíIva,.s/n, Centro, Anori—- Estado do Amazonas,
CEP: s9.44o4)oo.

sw .

v

= .. .

.

_

0%

'

Telefone: (97) 3343-257s/CNPI/Mr: o4;2ez.7s2/ooo1-17.

l ' Ç:

'

PARÁGRAFO PRIMEIRO: AinLxecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo a
rescisão, observadas as disposições deste contrato eda Lei 8666/93, notadamente o

disposto nos arts. 77 a80 da Líei 8566/93, sem prejuizo das penalidades determinadas
em leieneste instrumento.

'

'

7

,

PARÁGRAFOdevendo
SEGUNDO:ser Oeíorrendo
arescisão, consideram-se todos os prazos
pagos todos os serviços já realizados, em sua

vencidos,

proporcionalidade.

l

'

':

,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: o CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o
l

presente Contrato, a qualquer tempo e de acordo com a conveniência da

Administração Pública, desdlê que notifique oCONTRATADO no prazo minimo de 05

(cinco) dias, sem prejuizo doíldisposto no art. 22 da lei 8566/93
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os documentos aseguir relacionados para controle de

arqui
vo da Secretaria de Administração fazem parte integrante econstrutiva do
presente instrumento contratual Independentemente da transcrição, para todos os
fins eefeítosjurídicos.

)
.

'

' _“

,

:

l —Processo de Administrativo;

II-Inexigibilipade; '
III - Proposta Ido CONTRATADO;

l
'

aiai:

I

,.

CLÁUSULA
DÉCIMA QUINÍeTA: Os casos omissos serão resolvidos pelas partes' em
Consenso mútuo.
=

. . _._..,__

,

í

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTrA: As partes contratantes obrigam-se, por si epor seus
sucessores, aqualquer titulo,
aCumprir opresente contrato.
i

[ -

l

.

/

Ã, .

'
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l

'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI

y/

:

Praça Capitão Pedro Silva, _s/n, Centro, Anori —Estado do Amazonas,
CEP: sait/mood.
.
'
«, ', :

Telefone: (97) 3343-2678] CNPJ/MF: 04161762/0001-17.

'

l

l

CLÁUSULA
DÉCIMA
SÉTIMA
—_
Fi
c
a
el
e
i
t
o
oForo
da
Comarca
de
ANORI
para
di
r
i
m
i
r
quaisquer litígios oriundos do presente instrumento, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ainda que o CONTRATADO venha a

mudar de endereço.

'

_

'

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes contratantes obrigam-se, por si e por seus

sucessores, aqualquer título,! acumprir opresente contrato. E, por estarem justos e
contratados, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, os

representantes do Contratanjte eda Contratada, juntamente com as testemunhas,
A

abaixo eatudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

E,datilografadas
por estarem todas
assim dejustos
e_l contratados, assinam opresente contrato em duas vias
igual; forma e teor, Contratante e contratada, na presença de
duas testemunhas a tudo presentes.

I

_

ANORI/AM, 24 de março de 2018

' oªl/Intxuml
lwt
RIBEIRO CARVALHO

.l_AMlLS

_

CNET-'E' DO EXECUTIVO MUNICIPAL
CONTRATANTE —MUNICIPIO DE ANORI/AM

CORDEIRO, LARA

FREDERICO

, S EMAIA ADVOGADOS

ADE MEDEIROS SEGUNDO

TESTEMUNHAS:
A01.

NOB/EE:
RG:

I

l

I

_

oz,

-NOME:
RG:

9

l

:

I

: )??

l
*

,

& CONTRATO

[2016

l
'_

Contrato de prestação de Serviços, celebrado entre

l

oMunicipio de ANAMÃ -AM, eoEscritório de
Advocacia:

l

Cordeiro,

Accioly

Laranjeiras

_Advogados.

0MUNICÍPIO DE ANAMÃ! -AM, pessoa jurídica de direito público, CNP] sob onº
04.628.020/0001-62 estabelçcída na ruaÁlvaro Maia, 38 CEP.:69445-000 —
Centro Anamã Am., neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. IECIMAR PINHEIRO MATOS, CPF

6Z2.678.252-87, residente _fnesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, eo
Escritório CORDEIRO ACCIOLY LARANIEIRAS ADVOGADOS, doravante denominado

CONTRATADO. neste ato representada pelo Sócio, Alvaro Boavista Maia Neto, portador de

0AB/PE 18.811 eCPF 866.5£l36.974-34, têm justo eacordado entre si opresente Contrato de

Prestação de Serviços de acoIdo com as disposições regulamentares contidas na Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/ 94, artigo 25 inciso II e suas alterações

posteriores, etendo em vistrI oque consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de
Licitação nº 004/2016, mediante cláusulas econdições seguintes:
l
DO OBIETO:

CLAUSULA PRIMEIRA - Oobjeto do presente aditivo éacontratação de serviços profissionais
de advocacia para propositura de medidas judiciais visando àinclusão dos equipamentos de

coleta de hidrocarbonetos existentes em seu territórios no rol de pagamento de instalações
de embarque e desembarque de petróleo e gás natural sobre a parcela de royalties marítimos

eterrestres de origem nacidnal sobre orateio das compensações financeiras sobre ocritério
pertinente à exploração do [petróleo e gás natural, na fração de 0,5% [meio por cento), nos

termos do inciso II, do art1y8, do Decreto nº 01/91, bem como no percentual de 7,5% [sete e
meio por cento), previsto no art. 49, da Lei nº9.478/97, com o afastamento da Reunião de

,

Diretoria da ANP 624/2013) devendo os referidos royalties serem calculados sem aaplicação
da Lei 12.734/12, visando :-_1inda serem recuperadas as correções monetárias eoPASEP que
tenham como fundamento a recuperação de royalties do petróleo e gás natural, nas quais se

vislumbre interesse do Município.

,l

"

iA r án/

DA VIGENCIA Eno ADITAMENTO:
E

CLÁUSULA SEGUNDA - 0 presente Contrato tem vigência até o trânsito em julgado da(s)

ação[ões) judicial(ais) ou adnJIinistrativa(s), que tenham por objeto amatéria descrita na

Cláusula Primeira.

)

PARÁGRAFO PRIMEIRO -AviÍgência do presente contrato será pror ogada na hipótese de
haver necessidade de adoção d_e procedimentos destinados àefetivação do julgado, tais como

execução ou cumprimento de fentença, só se encerrando em razão do efetivo adimplemento

emfavordoCONTRATANTE. _

PARÁGRAFO SEGUNDO —
0plresente instrumento contratual poderá sofrer aditamento a
critério da Administração Con_tratante, respeitando-se aprogramação orçamentária referente
ao serviço, conforme a Lei 8666/93.

DO PREÇO EDAS CONDICOES DE PAGAMENTO
CLÁUSULA TERCEIRA - 0 pagamento será realizado pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO,

pel
os serviços especificados I_Ia Cláusula Primeira eserão devidos apenas no caso de êxito em
favor do Município, no percentual de 20% (vinte por cento) calculado sobre oefetivo benefício
econômico nos repasses de royalties distribuídos pela ANP: 1) 0 valor das diferenças apuradas
l

sobre os repasses feitos a títulos de royalties ao Município nos últimos 5 [cinco) anos

anteriores ao ajuizamento d£_IS demandas, eapartir do ajuizamento das ações e; 2] 0valor

pago mês amês apartir do piiímeiro creditamento em favor do Município em razão de medida

judicialdeferida;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os honorários advocatícios acima pactuadas serão devidos

também na hipótese de defefrimento dos pleitos ou acordo extrajudicial e/ou judicial com a
ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO: CLIMULATIVIDADE DE PAGAMENTO

_

,

l

Nahipótesedepagamento cuuliulativodeparcelasreferentesamais deumrepassemensal,

será considerado o valor relativo a cada um dos meses que compreender atotalidade do

pagamento feito.
j
PARÁGRAFO TERCEIRO - DOl DOCUMENTO FISCAL

J

0pagamento dovalor devido sfrá feito pela CONTRATANTE, mediante apresentação de Notas
Fiscais de serviços devidamente atestadas pela Secretaria de Finanças.

l

pgs gmggçg
CLÁUSULA QUARTA - Para garantir ofiel cumprimento do objeto do presente contrato, o

CONTRATANTE se obriga a: l
a) fornecer todlos os meios esubsídios necessários para que oCONTRATADO
desempenhem os serviços na forma estipulada;

b) efetuar opalgamento na forma convencionada na CLÁUSULA TERCEIRA do
presente instrumento, dentro do prazo pactuado desde que atendida as
formalidades previstas;

c] designar um representante para acompanhar efiscalizar aexecução do

presente ccflmtrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as
ocorrências verificadas;

d) notificar acl) CONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas edefeitos
observados: na execução do contrato;
e) promover lo respectivo desconto tributário incidente sobre o serviço

prestado; r

a

f] fiscalizar ol recolhimento de todos os tributos devidos em decorrência da

prestação de serviços objeto do presente contrato.
Parágrafo Único - 0 reªgime juridico deste contrato confere ao CONTRATANTE as

prerrogativasconstantes erFelacionadasnoart.58,seus Incisoseparágrafos, e,no quecouber,
nos casos específicos no Inciso II do art. 74, todos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA -Parala execução dos serviços, objeto deste Contrato, oCONTRATADO
se obrigaa:

'
j

/..

!
[
l

l

3
.

,

l

,_
—

Í

gil

a) executar iielímente oobjeto contratado conforme as especificações
determinadas pelo CONTRATANTE;

b) reparar e corrigir, às suas expensas, o objeto deste Contrato que se

verificarem vícios, defeitos ou ausências ocorridas durante aexecução
contratual; _

c) atender às rdeterminações regulares do representante designado pelo
CONTRATANTE, bem assim as autoridades superiores;

d) atualizar, iInensaImente, o andamento do processo sob sua
responsabilidade,

informando

ao

CONTRATANTE

acerca

dos

procedimentos adotados, mediante apresentação de relatório
circunstanciado;

'

e) responderem

pelos

eventuais

danos

causados

diretamente

ao

CONTRATANTE ou aterceiros, decorrente da sua culpa ou dolo na execução
do presente contrato, inclusive os decorrentes de quaisquer perdas de

prazos dos LLTOCESSOS judiciais sob sua responsabilidade;
f) apresentarem comprovação de recolhimento de tributos municipais,

estaduais eÍfederais incidentes sobre serviços prestados. durante operiodo
de execução do presente contrato, relativos aos encargos fiscais, comerciais,

trabalhistad sindicais eprevidenciários resultantes da execução deste
instrumento,

'

não

transferindo

ao

Município

de

ESPLANADA

responsabilidade por seu pagamento, nem onerando o objeto deste
Contrato;

-

g] zelar pela qualidade e perfeição dos serviços executados;

h) efetuarem (l) respectivo adimplemento fiscal relativo ao serviço.

Parágrafo Primeiro -São clmferidos ao CONTRATADO os direitos existentes erelacionados
nos arts. 59, 79, 52º e 109, todos da Lei 8666/93.

l
l

Parágrafo Segundo - Constituem-se ainda obrigações do CONTRATADO as resultantes dos

»

arts. 66 a71 da Lei 8666/93?
DA ONDI"s DE HABILlITAÃO ggatigicaçag

"

l

%à?

[

.

.

CLÁUSULA QUINTA -OCONÍYRATADO fica obrigado amanter, durante avigência deste
contrato, todas as condições de habilitação qualificação eregularidade nscal exigidas pela Lei

n.º8666/93, em compatibilidade com as obrigações assumidas quando da assinatura deste
termo.

l

Parágrafo Único - Não serão admitidas a sub-contratação, cessão ou transferência e

substahelecimentos, total ou plarcial, do objeto contratual, aassociação do CONTRATADO a

outrem, bem afusão, acisãolou aincorporação que impliquem substituição por outra(s)

pessoa(s) física[s) ou juridicads), sem aexpressa eprévia autorização do CONTRATANTE.
A DOTA" ggcnmumgia,
CLÁUSULA SEXTA —
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
l

Órgão: 02 - Poder Executivo
Unidade: 0201 - Gabinete do! Prefeito

»

Projeto/Atividade: 0201.04.122.011.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Elemento Despesa: 3330.35.00 - Serviço de Consultoria

Fonte de Recursos: 010 -Recurso Próprio
l

DAS A L T E Ó E S :

'

CLÁUSULA SÉTIMA -As altslrações porventura necessárias ao Hel cumprimento do objeto
deste Contrato serão efetivadas, no que couber, na forma e condições do art. 65 da Lei

8.666/93, formalizadas previlamente por termo aditivo, que passará afazer parte integrante
deste contrato.
o

LICA ”

í
EM L

-l

CLÁUSULA OlTAVA - Ainfração aquaisquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como dos arts.
l

81, 87 e 88 da Lei 8666/93; ensejará ao CONTRATANTE a aplicação ao CONTRATADO da

multa contratual correspondente a 2% (dois por cento) do preço global deste contrato,
assegurado a prévia defesa,“ cabível também em caso de perda de quaisquer dos prazos

judiciais, sem prejuízo da indenização por perdas edanos.

l“

í

_

%

'

'

_

,

l
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Parágrafo Único —O valor da multa a que alude esta cláusula deverá ser recolhido na
SECRETARIA MUNICIPAL DA

FAZENDA

e, querendo, apresentada a defesa

pelo

CONTRATADO, no prazo de 03 (três) dias após o recebimento da notificação, que, sendo aceita

pelo CONTRATANTE, procederá àdevolução do referido valor no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, após sua manifestação de aceitação.

'

CLÁUSULA NOVA - Serão de responsabilidade do CONTRATADO os danos e possíveis
indenizações decorrentes dalprestação de serviços do presente instrumento, bem como
ocorrência de perda de quaisquer dos prazos judiciais. Serão da Administração Pública os que
_

venham a ocorrer por sua culpa e dolo, assegurada à ampla defesa, sem prejuizo da multa

prevista na CLÁUSULA DÉCIIVLA PRIMEIRA do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —Em caso de inexecução total ou parcial deste contrato por
parte do CONTRATADO, caberá ao CONTRATANTE aplicação de sanções administrativas,

correspondendo, além da multa fixada no caput da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA deste
instrumento, aquelas elencadas no art 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitações eimpedimento de
contratar com aAdministração Pública por prazo não superior a02 (dois)
anos; e

'

c) declaração de inidoneidade para licitar econtratar com aAdministração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que aplicou
a penalidade, nos termos do inciso IV do art 87 da Lei 8666/93.

»

'

,

,

,

l

na nessa,
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Odescumprimento de quaisquer das cláusulas econdições

ora pactuadas dará margem àRESCISÃO ANTECIPADA do presente contrato, na forma da

legislação especifica vigente, sram queimplique em indenizações ou notificações prévias por

parParágrafo
te doCONTRATANTE,conTr
m
enor
m
asdedi
r
e
i
t
o
admi
n
i
s
t
r
a
t
i
v
oat
i
n
ent
e
saocaso.
Primeiro - Ainexecução total ou parcial deste Contrato dará" ensejo arescisão,
observadas as disposições destie contrato eda Lei 8566/93, notadamente odisposto nos arts.

77 a 80 da Lei 8,666/93, sem prejuízo das penalidades determinadas em lei e neste

instrumento.

l

Parágrafo Segundo —Ocorrendo a rescisão, consideram-se todos os prazos vencidos,

devendoserpagostodososseivvíçosjá realizados,emsuaproporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - oCONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o

presente contrato, a qualquer tempo e de acordo com a conveniência da Administração

Pública, desde que notifique

CONTRATADO no prazo mínimo de 05 [cinco] dias, sem

prejuízo do disposto no art. 22 da lei 8666/93

CLÁUSULA DÉCIMA QUART - Os documentos aseguir relacionados para controle de

arquivo da Secretaria de Admlinistração fazem parte integrante econstrutiva do presente

instrumento contratual indepªendentemente da transcrição, para todos os fins eefeitos
jurídicos.

I- Processo Admãinistrativo nº 004/2016;

I
-I
n
exi
g
i
b
i
l
i
d
adl
e
nº004/
2
016,
DOS AQQS OISSS:
j
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA eOs casos omissos serão resolvidos pelas partes em consenso
mútuo.

-

/ '
l

,

'.

l

'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -Ás partes contratantes obri am-se, por si epor seus sucessores,

,

E

aqualquer titulo, acumprir opresente contrato.
g FORO DE ELEIÃO:

,

-CLÁUSULA
DÉCIMA SÉTIMA Fica eleito oForo da Comarca de Manaus (AM), para dirimir
quaisquer litígios oriundos do presente instrumento, com renúncia expressa aqualquer outro,
l

por mais privilegiado que seja,! ainda que oCONTRATADO venha amudar de endereço.

As partes contratantes obrigam-se, por si epor seus sucessores, aqualquer titulo, acumprir o
presente contrato. E, por estarem justos econtratados, assinam opresente instrumento, em

04 (quatro) vias de igual teor, jos representantes do Contratante eda Contratada, juntamente
com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

l
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' 0, ACCIOLY E LARANIEI ' - ADVOGADOS

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

_

Nome:

Nome:

CPF n º

CPF n º

l

í
8

l

iªqjjªf-º;

,

|

. _L_

n

,

'

Elstado da Bahia

PREFEITURAMUNICIPALDECARDEALDASILVA

_

Pça. Divina Pastora, 300 .Tel. (OxXTIS) 455.21 nCEP —
48390-000 Cardeal da Sijva—Ba.hia.
c. N. RJ. 14.96.2541 0001 -65

l CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

l
ª

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CARDEAL DA SILVA - BA E O ESCRITÓRIO

»

PORTO ADVOGADOS, NOS TERMOS QUE SE

N DE ADVOCACIA CORDEIRO ACCIOLY E
r SEGUEM:

n

]

MUNICÍPIO DECARDEALDASILVA] -BA,pessoajurididedireito públicointerno,comsede na Praça Divina Pastora, sn, dentro, Cardeal da Silva-BA, CNPJ I4.126.254.0001-65, neste ato
representado pelo Exmo. Sr. Dr. IMNOELITO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR, brasIeiro,

casado, inscrito no CPFIMF sob o nª 855.985,695-15, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE de um lado, ede

oescritório de advocacia CORDEIRO ACCIOLY E

PORTO ADVOGADOS, inscrito no CNPJ sob o nº O7.710.758I0001-62, com sede na Rua Dr.

Carlos Chagas, nª 136, 3ª andar, Baino de Santo Amaro, Recife/PE por seu representante legal,

Edvaldo José Cordeiro dos Santos, brasileiro, advogado, inscrito no CPFIMF sob o nº

A

830.31I.204-00, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, firmam o presenle

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, obrigando-se e latifindo a

cumprir odisposto no processo de inexigibilidade, bem como as normas preconizadas
na Lei 8566/93, em pacto que reger-sea pelas cláusulas e condições que se seguem:

DOOBJETO:

j

CLÁUSULA PRIMEIRA - Consliiuiv o objeto desse presente instrumento a contratação do

escritório de advocacia acima mendionado para propositura eacompanhamento de medidas
administrativas e judiciais para pagamento e recuperação dos royalties devidos pela Agéncia

Nacional do Petróleo ao MUNICÍPIO-DE CARDEAL DA SILVA —
BA, nos tennos do Processo de

inexigibilidade coz-moa.

DAVIGENCIA:

[
l

'

A %

,

l

CLÁUSULA SEGUNDA; Os serviços enunciados na CLÁUSULA PRIMEIRA serão executados

até a data do trânsito em julgado de todas as ações (principal e incidentes) necessárias à

recuperaçãode royalties, contandoaprrtir daassinaturadopresente contrato.
Parágrafo Único —
Opresente inslrurllrlenlio contratual podera sofrer aditamento acritério da
Administração
Contratante, respeitanrllose aprogramação orçamentária referente ao serviço,
confomle o Art 57 da Lei 8566/93.
DO PREO EDAS CONDIOES DE PAGAMENTO:

CLÁUSULATERCEIRA-Opagamenili seráreaâzado pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO,
pelos sen/iços especiicados na Cláusjlla Primeira, atitulo de honorários advocatícios àrazão de

A

20% (VINTE POR CENTO) dos valores em atraso efetivamente pagos pela ANP, bem como dos

' '

valores repassados pela ANP, atitulo de conlpensação nnanceira - royallies - ao municipio

durante 24meses, apartir do primeirowlcreditamento ao Município de CARDEAL DA SlLVA—BA.
Parágrafo primeiro. O referido percentual será pago também em caso de acordo judicial ou
extrajudiacial com aANP envolvendo 'a matéria objeto da ação.

Parágrafo segundo —
Oreferido percllentual incidirá inclusive sobre cada parcela mensal aser
recebida pelo CONTRATANTE, mediante apresentação de Notas Fiscais de serviços

devidamente afastadas.

i

f“

.

l

CLÁUSULA QUARTA - Para garantir o Iiel cumprilhenio do objeto do presente contrato, O

CONTRATANTEse obriga a:

[

a - fomeoer todos os meios e *subsidios necessários para que os CONTRATADOS

desempenhem os serviços na fonna estipulada;

b- efetuar opagamento na forma convencionada na CLÁUSULA TERCEIRA do presente
instrumento, denim do prazo pactuado desde que atendida as formalidades previstas;

c-designar um representante paralacompanha efiscalizar aexecução do presente contrato,
que deverá anotarum registro pfóplítí), Todas asocorrências verificadas;
d- notificar aos CONTRATADOS, lirrlerliatamente, sobre as faltas edefeitos observados na

execução doconlraio;
.

“"

j
l

[&

"-

_,

,

_

i

i

e - promover orespectivo desconto tributário incidente sobre oserviço prestado.
l

f - fiscalizar o recolhimento de todos os tributos devidos em decorrência da prestação de serviços

objeto do presente contrato;

"i
l

Parágrafo Único- 0regime Juridico deste Contrato confere ao CONTRATANTE as prerrogativas
constantes e relacionadas no art 58, seus incisos e parágrafos, e, no que souberem, nos casos
especilicos no inciso l do art 74, todos da Lei 8566/93 ealterações posteriores.
CLÁUSULA QUINTA - Para a Íexecução dos serviços, objeto deste Contrato, os
CONTRATADOS se obrigam a:

'

A a-executar lielmente oobjeto oclnuatado corrfomre as especilicações determinadas pelo
'

CONTRATANTE.

i

l
b - reparar e corrigir, às suas expensas, o objeto deste Contrato que se verihcarem vlcios,
defeitos ou ausências ocorridas durante aexecução contratual;

,

i

c - atender às determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE, bem

assim as autoridades superiores;

i

d- atualizar, mensalmente, oarmamento dos processos sob sua responsabilidade, informando
ao CONTRATANTE acerca dos procedimentos adotados;
i

f “

e - responderem pelos eventuais danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do presente contrato, inclusive os
decorrentes de quaisquer perdas deprazos dos processos judiciais sob sua responsabilidade;

f - apresentarem comprovação deírecolhimento dos tributos municipais estaduais efederais
incidentes sobre serviços prestados, durante operiodo de execução do presente contrato,

relativos aos encargos tiscais, comerciais, trabalhistas sindicam e previdenciários resultantes da

execução deste instrumento, nãyo transferindo ao municipio de CARDEAL SILVA-BA
responsabilidade por seu pagamento, nem onerando oobjeto deste Contrato.

g-zelar pela qualidade eperfeição tios serviços executados;
h-manter durante aexecução do contrato todas as condições de habilitação equaliticação
exigidas na licitação e na Lei 8566193;

“

l
i

à à
' A

;

_

i-efetuarem orespectivo adimplemento fiscal relativo no serviço;
51º São conferidos aos CONTRATADOS os direitos existentes erelacionados nos arts, 59, 79 g
2º, e no art 109, todos da. Lei 8566/93.
1

52º Constituemse ainda obrigações tios CONTRATADOS, as resultantes dos ars. 66 a71 da.
Lei 8566193.

;

DAS corretoras DE HABIUTAÃO EUALIFICAÃO:
l

fx

CLÁUSULA SEXTA -OS CONTRATADOS ticam obrigados amanter, durante avigência deste
contrato, todas as condições de [habilitação e qualiõcação exigidas na licitação, em
compatibilidade com a obrigações assumidas.

Parágrafo Único - Não serão admitidas a subcontratação cessão ou transferência, e
substabelecimentos, total ou parcial do objeto contratual. a associação do contratado a outrem,
bem a fusão, a cisão ou a incorporação que impliquem substituição por outra(s7 pessoa(s) fisica

(s) ou Juridicas).

l

DA DOTAÃO ORAMENTÃRIA:
CLÁUSULA SÉTIMA -As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da
'

'

r

x

seguinte dotação orçamentária:

|
l

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.01 —DEPARTAMENTO PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO,
PATRIMONIO EALMOXARIFADO &
PROJETO-ATIVIDADE 04.122.002.2.003 - GESTÃO DA POLíTICA DE GESTÃO DA POLITICA

DE AÇÃO DA SECRETARIA

,

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.35.00 - Senriços de Consultoria.
i

FONTE DE RENDA: Recursos Próprios

DASALTERA õES: i
i

l

CLÁUSULA
OITAVA As alterações porventura necessária ao i el cumprimento do objeto deste
Contrato serão efetivadas, no que couber na forma e condições do art. 65 da Lei. 8,6661913,
formalizada previamente por termo aditivo, que passará afazer parte integrante deste contrato.
i

_

i

DA APUCACAO DA MULTA:

ª

CLÁUSULA NONA-Ainfringência aríjuaisquerdas cláusulas aqui ajustadas, bem como dos art
81, 87 e 88 da lei 8.666/93, ensejará ao CONTRATANTE a aplicação aos CONTRATADOS da

multa contratual correspondente 312% (dois por cento) do preço global deste contrato

assegurado à prévia defesa, cabível também em caso de perda de quaisquer dos prazos

judiciais, sem prejuizos da indenização por perdas edanos prevista na CLÁUSULA DÉCIMA.
Parágrafo Único - Ovalor da multa aque alude esta cláusula deverá ser recolhido na
SECRETARIA DE FINANÇAS, e, querendo, apresentada a defesa pelo CONTRATADO, no

prazo de 03 (tree) dias após o, recebimento da notificação, que sendo aceita pelo

CONTRATANTE, procederá àdevolução do referido valor no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após

sua manifestação de aceitação.

í

RESPONSABILIDADE C M L :

l

CLÁUSULA DÉCIMA —serão de ªresponsabriidade dos contratados os danos, e possiveis

"indenizações decorrentes da prestação de serviços do presente instrumento, bem como

ocorrência de perda de quaisquer dos prazos judiciais, serão da Administração Pública que
venham a ocorrer por sua culpa ou dolo, assegurada à ampla defesa, sem prejuizo da multa

prevista na CLÁUSULA NONA do presente instrumento.
A

,

PENAuDADES:

i

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -Em caso de inexecução total ou parcial deste contrato, por

partes dos CONTRATADOS caberá“ ao CONTRATANTE aplicação de sanções administrativas,

correspondendo, além da multa Errada no caput da CLÁUSULA NONA deste instrumento,
aquelas elencadas no art 87 da Lei 8666/93, quais sejam:
l

a) advertência

j
l

b) suspensão temporária de participação em licitações eimpedimento de contratar com a
Administração Pública por prazo não superior a02 (dois) anos; e

*
l

à Í/

'

i

l

c) declaração de idoneidade para liLitar ou contratar com Administrxão Pública enquanto
perdurarem os motivos detenninantes da punição ou até que seja promovida areabilitação
perante apropria autoridade que aplicou apenalidade, nos temros do inciso Ndo art. 87 da Lei

nº8066/93.

I

DA LICITAÃO:

*

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -Ol presente instrumento contratual écelebrado mediante o
Processo Licitatório de lnexigibilidadeynª noz/zoos.
r

DA RESCISÃO:
,
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - descumprimento de quaisquer das cláusulas econdições
,

h

'

_

ora pactuadas dará margem a RESCISÃO ANTECIPADA do presente contrato, na fonna da

legislação especitica vigente, sem que implique em indenizações ou notificações prévias por

parte do CONTRATANTE, conforme imunes de direito administrativo atinente ao caso.
g10 -execução total ou parcial deste Contrato dará ensejo asua rescisão, assegurada" aprévia
defesa, observadas as disposições deste contrato e da Lei 8566/93, notadamente o disposto

nos arts. 77 a80, sem prejuizo das [penalidades determinadas em lei eneste instrumento“.

g2" -Ocorrendo àrescisão, consideram-se todos os prazos vencidos, devendo ser pagos todos

'

os serviços jà reaiizados, em sua proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OCONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente opresente
contrato, a qualquer tempo e de acordo com aconveniência da Administraçâo Pública, desde
f“

que notitique os CONTRATADOS no prazo minimo de 05 (cinco) dias, sem prejuizo do disposto
no arL 22, da Lei nº 8906/94.

*

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-Os Llocumenlios aseguir relacionados para controle earquivo da
Secretaria de Administração fazem parte integrante e construtiva do presente instrumento

contratual indeperrdentemente da transcrição, para todos os dns eefeitosjurídicos.
I- Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 002/2008

l -Proposta dos CONTRATADOSW à
I

DOS CASOS OMISSOS:

=

»
í
l

i
.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -Os casrios omissos serão" resolvidos pelas partes em consenso
mútuo.

j

DO FORO DE ELEIÃO:
,

,

!

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -I-"rca

oForo da Comarca de CARDEAL DA SILVA-BA para

dirimir quaisquer lidgios oriundos do presente instrumento, com renúncia expressa a qualquer

-

outro, por mais privilegiado que sai-r, ainda que os CONTRATADOS venhan amudar de

endereçoresidencialoucomercial. Í
j

_

Para finneza ecomo prova de assim havendo entre si ajustado, foi lavrado opresente
CONTRATO em 03 (trás) vias de igrla/ teor, forma de um só conteúdo, para que pmduza seus

efeitos legais ejurídicos.

CA=
LDASILVA —
BA, 18 de marfço de 20 8.
_ _

_!—
LDA SIL -_BAHIA

v r :Argolo v» SantosJ «r j

"t?-$rgb Contratante
l
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v

J

—

.. nr n:=Retomar-ro norsernerr ançata)ls)âªªlªªllwªl"ª
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CORDEIRO,ACCIOLY PORTOADVOGADOS

Edvaldo JoseCordeiro . —
Santos *
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CPF

l

Testemunha

-

l

_
X .

i

_

'

NV-

EJ-STAPU
_ DE— “Acs.
SERGIPE_

NIUNICIPIO DE JAPOATA

_

CONTRATO Nº ___/Quis

'

TERMO DE- CONTRATO DE, PRESTAÇÃO _DE SERVIÇOS. QUE FIRMAM ENTRE SI, APREFEITURA DO
MUNICIPIO DE JAPOATA ECORDEIRO, LiARANrlElRAs EMAIA. ADVOGADOS

Pel
o _presente DOinstrumento
partiDEculaJAPOAT
r de jcogtratocie prestaçâo
de Matriz.
serviços,467,reuniCentro.
ram-se,Jaooatã/SE.
de um laCEP:
do a
PREFEITURA
MUNICIPIO
, situada
na Praça da

49950-000, CNPJ: 13.,116.910/0001_-6l, doravante denominada CONTRATANTE, pessoa juridica de direito
—publico, neste ato representada pelo seu?-titular, _o Sr. Jose Ivtagno da Silva, brasileiro, Prefeito, residente e
domiciliado na sede do Municipio de lJapoalã/SE, e do outro CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA
ADVOGADOS, CNPJ: 07,710.758_/0O0'I-62, situada na Rua Padre Carapuceiro, 706. Apt. 302, Bairro Boa
Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280, dozravante denominada simplesmente de CONTRATADO, pactuam ,o
presente termo, escorado na Lei 8666/93» esuas posteriores alterações emediante as clausulas econdi ões
a a r x o a i n a as:

o“ l' ho

l

CLÁUSULA PRINIEIRA - oo OBJETO

-

ç

Oobjeto consiste na Prestaçâo de Serviços Jurídicos com cobjetivo de recuperar erevisar orepasse de

royalties, não pagos ao Municipio de Japofatâ, com iundamenionas Leis nª 7525/86, 7990/89 e3478/97, com

oobjetivo de incremento de receita "em fav_or do Municipio,
I

. ,

CLÁUSULA SEGUNDA -DO PREÇO EFORMA DE PAGAMENTO
|

'

,

Os honorários serão pagos da seguinte? forma: No caso do pleito antecipatorio oe tutela ser deferido para
recalcular ovalor devido-ao municipio de Llapoatã no repasse dos Roi/aires, sera pago ao escritório opercentual
de 20% (vinte por cento), MENSALMENTE eate olimite de 30 (trinta) meses, do montante qua“ viera ser
MAJORADO em virtude da(s) 'd_ecisão(õíes) judiclaltis) obtida(s) pelo CONTRATADO em favor do municipio
.após oingresso da receita nos cofres públicos.? No caso cie haver proveito econômico para aCONTRATANTE,

_ resultante da recuperação de valores ein atraso. serãodevidos honorários no percentual de 20% (vinte por

cento) para valores em atrasoque vierem aser efetivamente pagos pela ANP em razão dos serviços ora

_ contratadosnqueçserão devidos também em caso de acordo judicial ou extrajudicial com a' ANP envolvendo a
matéria objeto da açâo.

É

No ato do pagamento acontratada deverà cumprir-corn os seguintes requisitos:

a) Nota Fiscal correspondente ao objeto deste contrato com seu respectivo recibo:
b) Prova de regularidade fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO -

O
prazo de vigencia
deste
serárde
tzldozeªRIO
meses acontarde sua assinatura. '
CLÁUSULA
QUARTADO contrato
CRÉDITO
ORÇAMENT

Adespesa prevista na cláusula anterioncorrerá porconta cia seguinte dotação" orçamentária, constante "do
orçamento para ocorrente exercicio nnanceiro:

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE- PLANEJAMENTO ' ,

_

2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO
3390.39.00.00 1001 Outros Serviços de“ Terceiros «Pessoa Juridica
CLÁUSULA QUINTA _DA VINCULAÇÃO

_

_

_

Ocontratado eaPrefeitura declaram tdtal vinculação aos termos, exigencias acondições da Ler' nº 8556/93.
CLAUSUL-A SEXTA - DAS TAXAS E” LICENÇAS

Cabe ao contratado todas as "despesas com encargos, tributos, taxas. edemais necessárias para obom
andamento dos serviços. _

_

CLÁUSULA SETIMA - DA MULTA

_

_

Adesistência injustificada por "parte da contratada na execução do presente pacto", "implicará no pagamento de
multa estipulada em 30% (trinta por cento) do valo: contratado, devidamente corrigido, mais asdespesas que
por ventura se faça necessàriopara sua cobrança.

PraçadaMatriz,467, Centro, JapoatãISEbCEP:49350-000, CNPJ: 13.1l5.910/O001-6l E
I

_.

___».

.

l
.F.ÍSTADO DE SERGIPE
RTLÃÉCIPIO DE JAPOATZA

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

'

Oinadimplemento de queiquer das cãàusuias do presente contrato, emotivo justo para arescisão do mesmo,

conforme Leí 8.666l93. arcando eparte faltpsa com todos os ônus previstos na clausula anterior.
OLAUSUIA NONA. —DA RESGISAO UMLAÇTERAL

Pode aPrefeitura rescindir unàâaieraímente opresente “termo. se ocorrer alguma das hipóteses prexfsstes no Art.

79, |, da Lei nª 8666/93. sem que caiba quetquer tipo cie indenização para oCONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA- DA FONTE DOS RLECURSQS

Adespesa de que trata acíáusuia terceira do presente pacto. correrá por conte de recursos de Prefettura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO FORO
Fica eleito oforo da Cidade de Japoatã, pcm exclusão de ouzro. por mais prívâtegiaáo que seja,. para dirimir

quaisquer dúvidas surgidas na execuçâo db presente termo.

Eassim,_ por se acharem justos eacordados, assinam opresente termo panicuãar de contrata. em 02 (duas)

vias de igua! teor e para um só efeito. juntamente com as testemunhas abaixo. para que produza os seus
jurídicos e Iegeís efeitos.

j

Japoatá/SE, 02 de maio de 2018
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Praça da tvªíatriz, 457, Ceníro. Japoaté/SE, CEP: 49.950—00O_ CNPJ: 13.1 15.910!0O01—81

F
APREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

=
'
x '

_

'

Praça 16 deJulho, nº 1001, Centr_o, Manacapuru
—
Estado doAmazonas,
V

CEP:69.400—905. g

Telefone: (97) 3343-2678 / CNPJ/MF: 04.064.274/0001-31.

CONTRATODEPlãESTAÇÃ0DE SERVIÇOSN” 096/20]7
Processo Administrativo nº 6202—00/17

.

Inrxigíbilidade nª 010/17
“

CONTRATO " PARA

PRESTAÇÃO

DE

[ SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE

4 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA
PARA RECUPERACAO E INCREMENTO DOS

J REPASSES DE ROYALTIES FEITOS PELA
«

ANP, COM FUNDAMENTO NAS LEI Nº
7.990/89 E N º 9478/97, C O M O D E V I D O

[, ACOMPANHAIVIENTO
DO PROCESSO
JUDICIAL Nª 0062362-51.2016.4.01.3400 —JFDF
'

(TRF

,

APELACAO,

I i REGIAO/DF),

EM

FASE

REQUERENDO

DE
O

I RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DOS

ROYALTIES MARITIMOS COM A INCLUSÃO

.

[

DESTA MUNICIPALIDADE NO ROL DE

INSTALACOES

3 DESEMBARQUE

DE

DE

EMBARQUE

GÁS

E

NATURAL

[
!

PRODUZIDOS NOS CAMPOS MARITIMOS E
TERRESTRES _DA BACIA PETROLIFERA DA
BAHIA, BEM COMO O AFASTAMENTO DA

_

RD Nº 623/2013, A L E M DA ELABORACAO E

[

ACOMPANHAMENTO

DE

ª

OUTRAS

JUDICIAIS

MEDIDAS

ADMINISTRATIVAS

QUAISQUER

NECESSÁRIAS

E/_OU

AO

Í

ALCANCE DNO OBJETO DA PRESENTE

o

O MUNICIPIO DE Manacapuru/AM E A
EMPRESA/SOCIEDADE
CORDEIRO,

3

ACCIOLY E LARANJEIRAS A D V O G A D O S .

“

CONTRATAÇAO; QUE CELEBRAM ENTRE SI

'

!

O Município De Manacapuru, Unidade Política do Estado da Amazonas, Pessoa

Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 04.064.274/0001-31, com sede
Praça 16 de Julho, nº 1001, Centro,-CEP 69.400—905, Manacapuru —AM, doravante

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o
Sr. Betanael Da Silva Dangelo, brasileiro, portador do CPF n.º 475.834.522-87 e
CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS, devidamente inscrita no

CNPJ nº O7.710.75 8/0001-62, Ecom sede na rua Capitão Rebelínho, n" 330, Pina, CEP.:
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Praça 16 de Iulhoinª10 1, Centr;o, Manacapuru —
Estado do Amazonas,
CEP: 69.400—905. :

Telefone: (97) 3333-2678 / CNPJ/MF: o4.064.274/ooo1-31.

51011-010, na cidade de Repife/PE, representada neste ato por seu procurador,
Frederico Mota De Medeiros “Segundo, brasileiro, solteiro, regularmente inscrito na

OAB/BA sob o nº 35.621] portador do CPF n.º 028431065-58, doravante
amparada pelas promoções
, integrantes do respectivo Processo

Administrativo, resolvem celebrar opresente contrato de prestação de serviços regido
pelo art. 25 II, c/c art. 13, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e conforme as cláusulas

econdições seguintes:
l

CLAUSULA 1ª: Constitui ocibjeto do presente instrumento acontratação de empresa
especializada em serviços jurídicos, para recuperação e incremento dos repasses de

royalties feitos pela ANP, com [fundamento nas leis n“ 7990/89 e9478/97, com odevido
acompanhamento do processo ljudicial número nº 0062462-51.2016.4.0l.3400 —JFDF
(TRF - 1ª Região), requerendoío reconhecimento do pagamento dos royalties marítimos
com a inclusão desta Municipalidade no rolde instalações de embarque e desembarque

de gás natural produzidos nos Campo Maritimos eTerrestres da Bacia Petrolífera do

Amazonas, bem como o afastamento da' RD 623/2013, bem como elaboração e

acompanhamento de quaísquei outras medidasjudiciais e/ou administrativas necessárias
ao atingimento do objeto da priesente contratação.
l

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocumprimento do presente seguirá àdescrição específica dos
serviços definidos na abertura deste CONTRATO.
l

CLÁUSULA SEGUNDA: Opresente contrato tem como vigência operiodo de sua
assinatura pelo prazo de 12 meses, podendo Qser prorrogado de acordo com as partes.

í

PARÁGRAFO ÚNICO: Opresente instrumento contratual poderá soârer aditamento a
critério da Administração Contratante, respeitando-se a programação orçamentária

referente ao serviço, conforrrie aLeí 8666/93.
,
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_ Telefone:
Praça61400-905.
16 deJul
ho, nª 1001,
CEP:
[ Centro, Manacapuru-EstadodoAmazonas,
(97) 3343-2578 /CNPJ/MF: 04.064.274/0001—31.

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelos serviços descritos na CLÁUSULA PRIIVEEIRA será
l

pago ao CONTRATADO aimportância mensal correspondente a20% (vinte por cento)

do efetivo beneficio econômico auferido pelo CONTRATANTE em razão das decisões

judiciais ou administrativas obtidals, acontar cla data do primeiro repasse após decisão
jmilhão
udicial.setecentos
Ovalor estesessenta
imado dosmilhornorári
os advocatícios será de R$ 1.760.000,00 (um
reais)
[

,

PARÁGRAFO PRIMEIRO: OLigamento será realizado pelo CONTRATANTE ao

CONTRATADO, pelos serviços áspeciíicadosnaCLÁUSULAPIUMEIRA, no prazo de

que trata aCLÁUSULA SEGUNDA, eserão devidos apenas no caso de êxito eefetivo
benefício econômico em favor dio Municipio, no percentual de 20% (vinte por cento)
calculado sobre:

Í

l) Ovalordas diferenças em atrarso, aserem creditadas ao Município emrazão dedecisão

judicial ou administrativa deíiínitivas apuradas sobre os repasses feitos atítulos de
royalties ao Município:

;

2) Ovalor repassado mensallrnente ao CONTRATADO, em decorrência de decisão
judicial ou-administrativa, até o! transito emjulgado das ações manejadas;

PARÁGRAFO SEGUNDO: iOs valores acimareferidos serão pagos também em caso
de acordo judicial ou extrajudicial com aAN? envolvendo amatéria objeto da ação.

PARÁGRAFO TERCEIRÓ: Após aobtenção da medida liminar ou êxito na esfera
administrativa, no que tange aos valores que serão creditados em favor do Município, os
honorários advocatícios pilevistos no caput _somente poderão ser pagos pela
CONTRATANTE, mediante apresentação deNotas Fiscais de serviços devidamente

atestadas pela Secretaria Mdnicipal da Fazenda, atestado de prestação dos serviços pela
autoridade competente, aprersentação dc certidões negativas da fazenda pública federal,
estadual, municipal, trabalhista, previdência (INSS) eFGTS atualizadas.
l

l

A

l
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PARÁGRAFO QUARTO: Opagamento do valor pactuado na faixa de repasse ficará

'

h!

Praça16dedulhmgnº1001,Centro, Manacapur
u—
EstadodoAmazonas,
.

CEP. SBAOD 905.

Telefone. (97) 3343-2678 / CNPJ/MF. O4.064.274/00D1-31.

condicionado proveito econômico mensal eem caso de revogação da decisão, o
adimplemento será suspenso até [restabelecimento do benefício econômico mensal.

CLÁUSULA QUARTA: Paraí garantir ofiel cumprimento do objeto do presente

contrato, o CONTRATANTE se obriga-a:

'

l
a) fornecer todos os meios e subsídios necessários para que o
CONTRATADO desempenhem os serviços na forma estipulada;

b) efetuar o pbgamento na forma convencionada na CLÁUSULA
TERCEIRA Çdc presente instrumento, dentro do prazo pactuado desde

que atendídaías formalidades previstas;
c) designar um representante para acompanhar efiscalizar aexecução do

presente coritrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as
ocorrências verificadas; '

d) notificarao CONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas edefeitos
observados na execução do contrato;

e) promover o[respectivo desconto tributário incidente sobre oserviço

prestado; tisicalizar orecolhimento de todos os tributos devidos em
decorrência da prestação de serviços objeto do presente contrato.

F
PARÁGRAFO ÚNICO: Oregime jurídico deste contrato confere ao CONTRATANTE

as prerrogativas constantes erelacionadas no art. 58, seus Incisos eparágrafos, e, no que
couber, nos casos específicos no Inciso I I do art. 74, todos da Lei 8.666/93 e alterações

posteriores.

f
1

CLÁUSULA QUINTA: Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, o

CONTRATADO se obriga ati

'

i

,

;
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lTelefone:
ãzapçzªs(97)ªdít3343-2678
ãânº1001,Cent
ro,Manacapuru-EstadodoAmazonas,
/CNPJ/MF: 04.064.274/O001—31.
l

a) executar fielmentre oobjeto contratado conforme as especiiicações
determinadas pelo CONTRATANTE;

b) reparar ecorrigii, às suas expensas, oobjeto deste Contrato que se
verificarem viciofs, defeitos ou ausências ocorridas durante aexecução
contratual; [

c) atender às deterlminações regulares do representante designado pelo

CONTRATANTE, bem assim as autoridades superiores;
d) atualizar, mensalmente, o andamento do processo sob sua
responsabilidade, informando ao CONTRATANTE acerca dos

procedi
mentos)
circunstanci
ado; adotados, mediante apresentação de relatóriAo

e) responderem lpelos eventuais danos causados diretamente ao

CONTRATANTE ou aterceiros, decorrente da sua culpa ou dolo na
execução do presente contrato, inclusive os decorrentes de quaisquer

perdas de pregos dos processosjudiciais sob sua responsabilidade;
t) apresentaremi comprovação de recolhimento de tributos municipais,

estaduais efederais incidentes sobre serviços prestados, durante o

periodo de (Lxecução do presente conuato, relativos aos encargos

fiscais, comdrciaís, trabalhistas sindicais eprevidenciários resultantes

da execução deste instrumento, não transferindo ao Municipio a
responsabilidadepor seupagamento, nem onerando oobjeto deste
Contrato; i

g) zelar pela qualidade eperfeição dos serviços executados; efetuarem o
respectivo bdirnplemento fiscal relativo ao serviço,
F

PARÁGRAFO PRIIVIETRQ: São conferidos ao CONTRATADO os direitos existentes
erelacionados nos arts. 59, 7x9, 52º e109, todos daLei 8566/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Constituem-se ainda obrigações do CONTRATADO as
resultantes dos arts. 66 a71 da Lei 8666/93.
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PrCEP:aça59400-905.
16 deJuIhmIªnª1001, Centro, Manacapuru—
Btado doAmazonas,

Telefone: (97) 334_3—2678/CNPJ/MF: 04.064.274/0001-31.

CLÁUSULA QUINTA: o CONTRATADO fica obrigado amanter, durante avigência

deste contrato, todas as condiç_ões de habilitação qualificação eregularidade fiscal

exigidas pela Lei n.º8666/93, em compatibilidade com as obrigações assumidas quando

da assinaturadeste termo.

[

'

PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão admitidas asub-contratação, cessão ou transferência

esubstabelecimentos, total oíu parcial, —do objeto contratual, aassociação do
CONTRATADO aoutrem, ber_n afusão, acisão ou aincorporação que impliquem

substituição por outra(s) pessoa(s) tisíca(s) ou jurídica(s), sem a expressa e prévia

autorização do CONTRATANT_E.
j

_,

_” . "_ ' " DA D o n a t o ORAMENTÁRIA _ _ j" '

'

CLÁUSULA SEXTA: ADespLsa com aexecução do objeto do presente contrato, será
atendidapela dotação orçamentíria, constante do exercicio de 2017, asaber:
Projeto/Atividades: 200230411221100000 - Manutenção da Secretaria de Governo e

Planejamento

I

Fonte de Recurso: 10 Recursos ordinários

Elemento da Despesa: 339039_ -Outros serviços de terceiros —
Pessoa Jurídica
“ : '

a

yuprsamamtans __

j. r A ' “

A

I

CLÁUSULA SÉTIMA: As a_lterações porventura necessárias ao íiel cumprimento do
objeto deste Contrato serão efetivadas, no que couber, na forma econdições do art. 65 da
Lei 8666/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que passará a fazer parte

integrante deste contrato.
'

_

'
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CLÁUSULA OITAVA: Ain_fração aquaisquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como
dos arts. 81, 87 e 88 da Lei 18666/93, ensejará ao CONTRATANTE a aplicação ao

CONTRATADO da multa contratual correspondente a 2% (dois por cento) do preço
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Praça 16 deJul
o, nº 1001,
Cent
ro, Manaapuru—
Estado doAmazonas,
b' ' ', Telefone:
cep:69400905.h3343-2678
, /CCNPJ/MF:
PREFEI
T(97)URAMUNI
IPALDEMANACAPURU
o4.oe4.274/ooo1»31.
global deste contrato, assegurado aprévia defesa, cabível também em caso de perda de
quaisquer dos prazos judiciais, sem prejuízo da indenização por perdas edanos.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ovalor, da multa aque alude esta cláusula deverá ser

recolhido na SECRETARIA MEJPTIÍCIPAL DE GOVERNO e, querendo, apresentada a
defesa pelo CONTRATADO, no prazo de 03 (três) dias após orecebimento da
notificação, que, sendo aceita pelo CONTRATANTE, procederá àdevolução do

referido valor no prazo de 05 (cincia) dias úteis, após sua manifestação de aceitação.

; . , ._

: ,_.

CLÁUSULA NONA: Serão deª responsabilidade do CONTRATADO os danos e

possíveis indenizaçõesdecorrentes]; daprestaçãodeserviços dopresente instrumento,bem

como ocorrência de perda de quaisquer dos prazos judiciais. Serão da Administração

_ Pública os que venham aocorrer Çpor sua culpa edolo, assegurada àampla defesa, sem

prejuízo da multa prevista na; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA do presente
insuumento.

.“_ '--- Hu-zrºªª.:.” ,_ “ __,

_

CLÁUSULA DÉCIJVIA: Em czlaso de inexecução total ou parcial deste contrato por

parte do CONTRATADO, ciibera ao CONTRATANTE aplicação de sanções

admi
n
i
s
t
r
at
i
v
as,
correspondendzi
)
,
al
é
m
da
mul
t
a
vt
i
x
ada
no
caput
da
CLÁUSULA
DÉCIMA PRIIVIBIRA deste instrumento, aquelas elencadas no art. 87 da Lei 8566/93,
quais sejam:

a) advertência; í

b) suspensão temporária de participação em licitações eimpedimento de

contratar corn aAdministração Pública por prazo não superior a02 .
(dois) anos; nr: declaração de inidoneidade paia licitar econtratar com a
Administraeão Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punição «Em até que seja promovida areabilitação perante aprópria

_

- autoridade que aplicou apenalidade, nos termos do inciso TV do art. 87
da Lei 8665993.
l
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Praça 16 deJulhol nª 1001, Centro, Manacapuru—
Estado do Amazonas,

CEP: 53400-905

'

Telefone: (97) 3343-2678 / CNPJ/MF: 04.os4.274/o0o1-31.
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CLÁUSULA DÉCIIVLA PRIMEIRA: O descumprimento de quaisquer das cláusulas

econdições ora pactuadas ida:-á margem à RESCISÃO ANTECIPADA do
presente contrato, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em

indenizações ou notificações iprévias por pazte do CONTRATANTE, conforme
l

normas de direito administrati rfo atinentes ao caso.
PARÁGRAFO PRINIEIRO: inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo
a rescisão, observadas as disposições destejcontrato e da Lei 8666/93, notadamente o

disposto nos arts. 77 a80 da Lei! 8666/93, sem prejuízo das penalidades determinadas em
lei e neste instrumento.

4:

,

l

A

PARAGRAFO SEGUNDO: lOcorrendO a rescisão, consideram-se todos os prazos

vencidos, devendo ser pagos topos os serviçosjá realizados, em sua proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SIFÉGUNDA: »OCONTRATANTE poderá rescindir

unilateralmente opresente contrato, aqualquer tempo ede acordo com aconveniência da
Administração Pública, desde que notifique o CONTRATADO no prazo minimo de 05

(cinco) dias, sem prejuízo do disposto no
'

_

22 da lei 8566/93

l

_

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os documentos a seguir relacionados para

controle de arquivo da Secretaria de Governo fazem parte integrante e construtiva
do presente instrumento contratual independentemente da transcrição, para todos os
fins e efeitosjurídicos.

;

I —— Processo de [Ardministrativog

'

I I —Inexigibilidade;

m—
Proposta dn:) CONTRATADO;

,. .. _

q: ,

_? DOSCÁSÓS QNHSSÓWS, ,! .A ._ . _.

_

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos serão resolvidos pelas partes
em consenso mútuo.
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PrCEP:69.400»905.
aça 16 deJuI
ho, nº1001, Centro, Manacapuru—
Estado doAmazonas,
_Telefone:
(97) 33434678 / CNPJ/MF: 04.o64.274/0001—31.

CLÁUSULA DÉCIIVLA QUlNTAziAs partes contratantes obrigam-se, por si epor
seus sucessores, aqualquer titulo, acumprir opresente contrato.

: ' , —v—áÍ;_.D'OAÉOEQJDE'
ÉLEÉF'Ã©
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CLÁUSULA DÉCHVIA SEXTA —Fica eleito o Foro da Comarca de
MANACAPURU para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente instrumento,
com renúncia expressa aqualqueríoutro, por mais privilegiado que seja, ainda que O
CONTRATADO venha amudar de endereço.

PARAGRAFO PRTB/EIRO: As: partes contratantes obrigam-se, por si epor seus
sucessores, aqualquer titulo, acumprir opresente contrato. E, por estarem justos e
contratados, assinam opresente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, os

representantes do Contratante eda Contratada,juntamente com as testemunhas, abaixo e

atudopresentes,para queseprodplxzamOsefeitoslegais.

E, por estarem assim justos econtratados, assinam opresente contrato em duas vias
datilografadas todas de igual fomlia eteor, contratante econtratada, napresença de duas
testemunhas atudo presentes. F
Manacapuru, 14 de julho de 201?

Prefeitura 1 4
Contratante

%

. . —

Cordeiro, Aecio eLaranjeiras Advogados
Contratada

Testemunhas:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ««ff f “ª"
CONTRA T0 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM 0 MUNICIPIO D E S A O

CRISTÓVÃO E o ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA CORDEIRO, A C C I O L Y
E L A R A N J E I R A SA DV O G ADOS.

Nesta data, o MUNICÍPIO SÃO CRISTÓVÃO, Estado da Sergipe, pessoajundica de

direito público interno. inscrito no CNPJ sob o nº l3.l28.855/0001-44, com sede na
praça Getúlio Vargas, 298, Centro, São Cristóvão, SE, representado neste ato pelo

Chefe do Poder Executivo, o Sr. MARCOS ANTÓNIO DE AZEVEDO SANTANA,
residente na Cidade de São Cristóvão/SE, doravante denominado Contratante, e o

escritório

de

advocacia

CORDEIRO.

ACCIOLY

E

LARANJEIRAS

ADVOGADOS, inscrito no CNPJ sob o nº 07.7l0.758/000l-62, com sede na ma

_

Capitão Rebelinho, 330, Pina, na cidade de Recife/PE, neste ato, representado pelos
seus sócios Alvaro Boavista Maia Neto brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE
18.811, CPF sob o nº 866586974-34 ou Luiz Otávio Laranjeiras Lins, brasileiro,
solteiro, advogado, 21.439 OAB/PE, inscrito no CPF sob o nº 044265074-48,
doravante denominada Contratado, onde a Contratante, utilizando-se de suas

prerrogativas legais, com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei nº 8883/94, artigo 25, inciso II, para contratação de empresas de notória

especialização, através do Processo de inexigibilidade “de Licitação nº 03/2017,
resolvem e acordam na celebração do presente instrumento contratual, mediante as

cláusulas econdições seguintes: _
'

.

n o OBJETO:

l CLÁUSULA PRIMEIRA —
Constitui oobjeto do pi-esente instrumento acontratação
ª

fi,

de empresa especializada em serviços jurídicos, para recuperação e incremento dos

(É

_

ã

.

—
ÇRISTÓVAQ , f ã
'rep'_asses “die royalties feitos _pe"la, ANPmbm fundánrenzosºnas" leis ..e" 7.990/891e -—9478/97,
com o devido .acomp'írihãmento dos processos judiciais números 0800499-

'l2_4.,2'Ól6,4.Ó5'.'8500' (TRF - 5ª Rãégião/PE) e: 0033882-271013.4,Q2;5,1:O1g na 16"? Vara
Federahío Rio de Janeiro, requerendo o reconhecimento 4510“ pagamento“ dos royalties

marítimos cfdm alinelúãão" desta] Municipalidade no reli de instalações de embarque iC

desembarque“: de ígás, naniral prolduzidos -no's- Campo Marítimos "ej. "Terrestres da .Ba_cia
Petrolífera de Sergipe, bem como oafasgamventotda'RD'ª62'3/20.1'3, bem como eláboraçâo

e acompanhamento de“ guaisâuer outras medidas judiciais e/ou administrativas
necessáriasao atingimento do olgjeto da presente Contratação.
DA VIGENCIA:-

CLÁUSUliªA SEGUNDA ——“ Oipresentescontraro 'tem.comovvi'gê'nei,a operiodo de um
anoa partir dc sua-publieaçãmppiiendo ser prorrogado de acordo com aspaiies.

Parágrafo"único —
oprcsemge ixiísuumenzo contratual pbâerâ 's“ofrer*adítumc'ntoíagcritérib'
_

vda Administraçâo" "Comintântéríespéitándo-âe-afprogfalmação orçamentária .ret'e“refite ao
serviço, confôrmiãa Lei 8666/93.

no PRE=o A s comunais 'DVE-'PAGAIVIENTO Eno REAJUSTE:
CLÁUSULA TERCEIRA - ciÇAusULA. TERCEIRA - "o pagamento será realizado
-pe'lo"CONTRAT-ANTE ;áªo_ CONTRATADO, apelos serviços especificadosna Cláusula

Primeiras serão devidos apenásno" caso de êxito favor. do Munícipio, no percenhial
“deQOº/o (vime por cento) calculado «sobrecaefêfivo benefício econômico nos repasses "de
royalties distribuídos pela ANÉfVI) Ovalor das diferençasápuradasjsõbre os 'repasses
feitos a iítiilós de, royalties. ao Município nos últimos "S (cinco) anos anteriores ao

_ «ajuizamento das” demandas, elaipariir dovajúizámentodas "ações 'e_;2.2), O"vaiar pagovmês
._, ga mês apartir dó primeiro creditamento" em favordo Municipio em razão de medida

judicial deferida;

-

%
e

É CRISTÓVÃO
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os honorários advocatícios acima pactuadas serão
devidos também na hipótese de deferimento dos pleitos ou acordo extrajudicial" e/ou
judicial com a ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO DOCUMENTO FISCAL

0 pagamento do valor devido será: feito pela CONTRATANTE, mediante apresentaçâo
de Notas Fiscais de serviços devidamente atestados pela Secretaria de Finanças.

DAS OBRIGAÓES

CLÁUSULA QUARTA —Para garantir ofiel cumprimento do objeto, do presente
contrato, o CONTRATANTE se obriga a:

u) fornecer todos os meios e subsídios necessários para que o
.

.

i

CONTRATADO desempenhem os serviços na forma estipulada;

b) efetuar o pagamento na forma convencionada na CLÁUSULA
'

TERCELRA do presente instrumento, dentro do prazo pactuado desde

que atendida as formalidades previstas;

'

c) designar um representante paraacompanhar e fiscalizar a execução

do presente contrato, que deverá anotar em registro próprio. todas as
ocorrências veriiieadas;

d) notificar ao CONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas e
defeitos observados na execução do contrato;

e) promover o respectivo desconto tributário incidente sobre o serviço
prestado;

'

f) fiscalizar o recolhimento de todos os tributos devidos em decorrência
-

da prestação de serviços objeto do presente contrato.

,

Parágrafo Único - O regime juridico deste contrato confere ao CONTRATANTE as

__prerrogativas constantes erelacionadas no art. 58, seus Incisos eparágrafos, eâue

f
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couber, nos casos especificos no Inciso Il do an. 74, todos da Lei 8666/93 e alterações

_

posteriores.

CLÁUSULA QUINTA —Parai a execução dos serviços, objeto deste Contrato, o
CONTRATADO se obriga a:

a) executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações
determinadas pelo CONTRATANTE;

b) reparar ecorrigir, às suas expensas, oobjeto deste Contrato que se
verificarem vícios, defeitos ou ausências ocorridas durante a

execução contratual;

c) atender às determinações regulares do representante designado pelo
CONTRATANTE, bem assim as autoridades superiores;

d) atualizar, mensalmente,

o andamento

do processo sob sua

"responsabilidade, informando ao CONTRATANTE acerca dos
procedimentos

adotados,

mediante

apresentação

de

relatório

circunstanciado;

'

e) responderem pelos eventuais danos causados diretamente ao

ÍCONTRATANTE ou aterceiros, decorrente da sua culpa ou dolo na
execuçâo do presente contrato, inclusive os decorrentes de quaisquer

perdas de prazos dos processos judiciais sob sua responsabilidade;

'

í) apresentarem comprovação de recolhimento de tributos municipais,
estaduais e federais incidentes sobre serviços prestados, durante o

período de execução do presente contrato, relativos aos encargos
fiscais, comerciais, trabalhistas sindicais e previdenciários resultantes

da execuçâo deste instrumento, não transferindo ao Nlunicípio de

SÃO CRISTÓVÃO responsabilidade poriseu pagamento, nem
,

onerando o objeto deste Contrato;

.
'

g) zelar pela qualidade eperfeição dos serviços executados;

h) efetuarem orespectivo adimplemento fiscal relativo ao serviçoô
/
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Parágrafo Primeiro - São conferidos ao CONTRATADO os direitos existentes e
relacionados nos arts. 59, 79, 52º e l09, todos da Lei 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Constituem-se ainda obrigações do CONTRATADO as
resultantes dos a n s . 6 6 a 71 d a L e i 8666/93.

DAS CONDIÓES DE HABILITAÃO E U A L I F I C A Ã O

CLÁUSULA QUINTA - O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante a
vigência deste contrato. todas as condições de habilitação qualificação e regularidade
fiscal exigidas pela Lei n.º8666/93, em compatibilidade com as obrigações assumidas
quando da assinatura deste temo.

Parágrafo Único - Não serão admitidas a sub-contratação, oessão ou transferência e
substabelecimentos,

total

ou parcial,

do objeto contratual.

a associação

do

CONTRATADO a outrem. bem a fusão. a cisão ou a incorporação que impliquem
substituição por outra(s) pessoa(s) físicas) ou jutidica(s), sem a expressa e prévia
-

autorização do CONTRATANTE.

DA DOTAÃO ORAMENTÁRIA:

CLÁUSULA SEXTA —As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por
conta da seguinte dotação orçamentária:

U.O: 02035- Secretaría Municipal da Fazenda

'

Ação: 2094- Nlanutençâo da Secretaria

Class. Econômica: 339039 (Outros serviços terceiros-PJ) ou 339035 (Serviços de

Consultoria).
Fonte de Recursos: 0100000 - Recursos Próprios

DAS ALTERAÓES: €

E

-
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'

CLÁUSULA SÉTIMA —As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do

objeto deste Contrato serão efetivadas, no" que couber, na forma e condições do art. 65
da Lei 8566/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que passará a fazer parte
integrante deste contrato.

DA APLICAÃO DE MULTA:
CLÁUSULA OITAVA —A infração a quaisquer das cláusulas aqui ajustadas, bem
como dos arts. 81, 87 e 88 da Lei 8666/93, ensejará ao CONTRATANTE a aplicação
ao CONTRATADO da multa contratual correspondente a 2% (dois por cento) do preço

global deste contrato, assegurado aprévia defesa, cabível também em caso de perda de

quaisquer dos prazos judiciais, sem prejuízo "da indenização por perdas edanos.
Parágrafo Único —Ovalor da multa a que alude esta cláusula deverá ser recolhido na
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA e, querendo, apresentada a defesa pelo

CONTRATADO, no prazo de 03 (três) dias após o recebimento da notificação, que,

_

sendo aceita pelo CONTRATANTE, procederá àdevolução do referido valor no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, após sua manifestação de aceitação. .
D A RESPONSABILIDADE C I V I L :

CLÁUSULA NOVA —— Serão de responsabilidade do CONTRATADO os danos e

possiveis indenizações decorrentes da prestação de serviços do presente instrumento,
bem como ocorrência de perda de quaisquer dos prazos judiciais. Serão da
Administração Pública os que venham a ocorrer por sua culpa e dolo, assegurada à

ampla defesa, sem prejuízo da multa prevista na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA do
presente instrumento.

?

DAS PENALIDADES:(d
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —Em caso de inexecução total ou parcial deste

contrato por parte do CONTRATADO, caberá ao CONTRATANTE aplicação de
sanções administrativas, correspondendo, além da multa fixada no caput da

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA deste instrumento, aquelas elencadas no arL 87 da
Lei 83366/93. quais sejam:
a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a Administraçâo Pública por prazo não superior a 02
(dois) anos; e
c) declaração

de inidoneidade para .Iicitar e contratar com a

Administração

Pública

enquanto

perdurarem

os

motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do
i n c i s o I V d o art. 87 d a L e i 8666/93».

,

DA RESCISÃO:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —Odescumprimento de quaisquer das cláusulas e
condições ora pactuadas dará margem à RESCISÃO ANTECIPADA do presente

vcontrato, na forma da legislação especifica vigente, sem que implique em indenizações
ou notificações prévias por pane do CONTRATANTE, conforme normas de direito
administrativo atinentes ao caso.

Parágrafo Primeiro —A inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo a
rescisão, observadas as disposições deste contrato e da Lei 8666/93, notadamente o

disposto nos arts. 77 a 80 da Lei 8666293, sem prejuizo das penalidades determinadas

. em lei eneste instrumento.
Parágrafo Segundo —Ocorrendo a rescisão, consideram-se todos os prazos vencidos.

_

—.
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devendo ser pagos todos os serviços já realizados, em sua proporcionalidade.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — 0 CONTRATANTE poderá rescindir
unilateralmente o presente, contrato. aqualquer tempo e de acordo com a conveniência

da Administração Pública. desde que notifique o CONTRATADO no prazo mínimo de
05 (cinco) dias, sem prejuízo do disposto no art. 22 da lei 8666/93
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA —Os documentos a seguir relacionados para

controle de arquivo da Secretariada Fazenda fazem parte integrante e construtiva do
presente instrumento contratual inçiependentemente da transcrição, para todos os-fins e
efeitos jurídicos.
1 —Processo de Administrativo nº 001 2017.0012

Il - Inexigibilidade nº 03/2017

Ill - Proposta do CONTRATADO apresentada em 10 de janeiro 2017.
DOS CASOS OMISSOS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA —Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em
.

consenso mútuo.

DA sucessão

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes contratantes obrigam-se, por si e por seus
sucessores, a qualquer título, a cumprir o presente contrato.

DO FORO ms ELEIÃO:

'

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Fica eleito —
o Foro da Comarca de sÃo

CRISTÓVÃO para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente instrumento, com
renúncia expressa a qualquer outro, por [nais privilegiado que seja, ainda que o

CONTRATADO venha.a mudarde endereço. w
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As 'pat?'tes1 contratantes "obrigam-se, por si epjqr “seus suçessores. a. qualquer "título, a
cumprir o» presente contrato. E, por "estarem justos se contratados, 'assinam_ o presente

iContratada;
nstrumento,juntamente!
em 04 (quatcomro) vi“asas[testemunhas“,
de igual teorábaiixo
, os repreea-tudo
sentantepresentes,
s do_Com.para"
ratantquee e:dase
produzam (Is-efeitos legais.
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de 2017.

Marcos Antônio de Azevedo-Santana
Prefeitos
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çourmuoooziznzo __- IªraesjTAcAo DEWSERVIÇOS PARA AIuIzAMEIIfro EAcowmnmemo DE_'AÇÓES
JUDICIAIS emu ADIdIIIsTR/ItIvAs_—ouE "TENHAM Poeoadsto II REVISÃO ou INCREMENÍO, nos REPASSES
DERGYALTIESEAA FACE nA Asencm NACIONAL D0'RE_TRÓLEO._GÁS,NAPURAL EBIOCOMBUSTÍVEIS —" ANP

_

e"UNIÃO FEDQERAI. .QUE ENTRE s_I FAZEM owIqIcIPIo os OUELUZITO ;me ECORDEIRO LARANJEIRAS a
MAIA AovoeAoos, DE coNFpRMIpAoE com Aecuwsuus Ecoumcoes ASEGUIR ewosms. '

Peão presente r e m a d ade "umlado oMUlflCiPlO DEOUELUZITO, Pessoa nsidica de Direta) mm sem fins mdadm, cujas:
'i9._7is.41urvnço'1o9_ em sede A“Rugido” _Rpsàrío_. IIº 04,

WnasGqfais CEP deitam, neste, am avavêsnne seu

repiesanlanualfàgaljsr. Gatto" Pateira discuta, brasileiro. casáucz-Isstáêniege «imadiato

nidade na Rua José Vseira da Costa nº 37,

V-Çmwot ínsszftto _m_ «cvs seu o n” SSLQCSÇVZIGJÓOI e pensam da Óztelra de 'iderttidade nº MJM; aos ,

denominado

communis e; de anotado,» á-empmsa. jconngtào, LARANJEIRAS eIIIAIA-Iánvoenoos. estabelecida na Rua Padropêfªptlóeir
-n'_706,- Apto 302. rio estro-desea
II.-rede:; de Reúzfa esIadore-Pegnazduma, cswfstozrxeao, neutra no CNPJqsobI: n'q7.7Io_75sIõooi$z

v

ittpteptdsantadaipàb sr.; EDVALDO_.JOVSÉV_ CORDEIRO. 1brasílelm, divorciado, àdvogadnjºABfPê IIª 15.925.

-

"Instituo n'a CPF/Mª sob onº 830.31,1204-611 feãdenfe Im" Av. aq.
2128. Apto sm. Barro súa Wàgem na cidade de "Recife. «esmo de
Pernanbuco grs-pato sr. LuIz ótAvIouRAIIJéIRAs brasileiro, "Guardado; adyogrdo oAaIPE n! zIIfIaÇInsaIIIIIIIICPE/MF sab on'
044;2õ5.-D7_4-48 Iesídçntehà Rua Mariuzcaloíina IIª-SÇIBE AIItnMOZ,
Boa VIogemnn cidade 'de «Pernanbuco! Estado da Pernambuco
dor-Nnme denominada àhIpIesInenIIaICÓPÇTRATADAÍtQndú dd» «"sta acontido np Pmeéssoudtatárlovrº ana,/zon '- nIsqGIeIuaAoIzIIª
"tem entres; psto ewant,-.pdf).- eqelémªinão
«contraindo Prcsiaçãofdríservlçcs n' QOZ/Zonjmédiantá as seguintes
dàusttlas econdições
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"CLÁUDULA PRIMEIRA '. oosfuuoArdantos LEGAIS

v

1._I .oseguraram»deum do"'kfºbessc Adprhvgrvaftvo"Licitatório mood/zaga .INEXIGIBILIDADE Nª. 001/2020 "e se regerá por suas
pela; rampa da Lei Nªrtsaens. pelas preceitos de dveiiq

dieitoe asdíspôslvãeseo um» privado.

agreguem

ps pfinelpbs da mona geral do

v
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1.2 ªO
munaaivnsttuções, edital. jsausfánóxnvs. assim
ªneiielbílªdªºtfrªººíªºiº.

prppóstaºítta CONTRATADA constante na Iacanga modatêdsde
' >

éLAusuLA secura» --n'_e e s m o

"Z.-t —Opresente contrato" Iam por objeto .preslaçáu de aervíçosyam ãjulzamentn eacompanhamento d e ] judíclgfs blog
ifdmlmstràtrvàs" que tenham por objeto" a"reiiíiàõlou Incremento úos-repzsses-de royalties em Iace da AGENCIA NACIONAL DO

"PETRÓLEO.-GÁS NATURAL eIauocomaústlvas QAIIII ªeuNlào seguem vtomoobjetfvó de recuperar os represas mensslse

'em atraso tiosvnroyaitleàrf com a«mmao da"; suçàiá quand; "de «épªªªºª lºsªª“ lnwà de“. Iewwfªrgsêo, sinclirsfve —
das -wncçôçs;

monetárias devidas; visando odevido pagamento'peloi'equlpàmentoa de émbarquoeídesembsrqueqps cárrípoàprodutoressobre a
_Ima minnha" eterrestreíle origem nacional boy força do 's '1', do anao, da Constituição recem edasLeIs nfs 1390139. 13525I8s 'e
'9473191.

descritasºíró çrírrospondehte processa de contratação.

CLÁUSLILA TERCEIRA ,oojIªnAgoç oo vAL-óR-“op comam) gDOªPAGÁMENTO.

3.1- DOPRAZO

a.I..I -Oplesertte dae-m; Ieràaduràçao até 31 "de demanda 461620.

_3_1;_2 .A
do prato do'cor;lr'oto «poderá ser admitida nascondições enos Isrmosvddm 57, ll;da Le! 83913193. 507 Fglfªiª ª
sucessivosperiodos com vistas“ L': obtenção «Ile
econdições mais vàntejdzãas paªà“a Administração, Wado-g sessenta meses.
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3.2 —0 0 vaupmnouoamnas»

3.2.1 Concedida amtacínaçâo de tufelavque sará pleiteada para que aANP insira awmicípãn no ml óaqueies cam afeito ao payment»
mensal de rag/amas de penho egás natura! marmmo efou tarresâre, serán devidos honorários mansas equkvalerrles aR$ 95.000,00
(nuvem e chana mí! reais). Jímitados a 5 5 (guiza a cedia tio proveito financeiro mensaí afetivamente «uma» pela
Municipalidade em deconância da refqrlda decisãof
í

3.2.2 Os hmoràfíos somente serán devidas com a eonoassâo da madame anfecãpaicria. pefdurandu esquenta esfriar vigencia ta! meada: ee.

evenhzaknme suspensa, 'o pagzmentu dos honorários consaquentsmeme, suspenso:

31.3 MHuai, sendo pmoeaente as aoõssiâxita na çãemanda) amadas no ohjatu. sem asma aImportancia de R$ 9136030090 (nove
milhões de mals), conigíóa acorda mm os witcginos da açâo proposta, Emma ao pamonha? 4913333343: g )sobre e
benefício fiuartceírogtxuu wrrespnnderà àqçancmlecuperada axama de ruyaftíés óepeirôieobu gás na.-.a! quedmsràa te! são receiam
pelo Municxpíoxefafente ao patinar: não atingido (seta assuma quinquenal (ízâúmos cinco mes).

Paràgraão uniam Os Haruna-ânus sucmnhencíais, cam? venha aexiaiir wndenàção nesta sentiam. serio da direita das pfofxssionaia patmas da
causa,

CLÁUSUM QUARTA -o=os RECURSOS ORÇAMBUARMS

6.1. As despesas decmvanres deste wnkatc camarão por com «à seguinte dotação orçamsniãrxa:
D2.Q04,003 —
DEPARTAMENYD UE SERVICOS GERMS
04 «ADMNISTRACÁÓ

FICHA: 90044

,

122 —
KDMÍNISTRRCAG GERA;
0913 —PIANEJAmNTG ECGÚRDEMCAG GERAL
ZXW —WMJTENQO DA SECREIAREA
a m a s s m m m o sSERVICOS DE TERCEIROS - PES

100 —RECURSCÉ ORDIMRREOS

CLÁUSULA QUINTA —
DA ALTERAÇÃO comemora

5,3 —o masturba canvas poderá ser anexada unííàtaralmnm pela administração, quando» necessária amndtfzcaçân da vam", observada as
normas legais da taí Bliôwô esua: artarações posteriores.
CLÃSULA SEXTA- nas DESPESAS

6.1 CJ Confratsdo vacará com endas as despesas para oVie! uumpámnte do cabiam óesxa contata, fassa/tadas os cams de custas pwoassuaês
caso venham a arazidfr,

c u v s u m SÉHMA- ao hCOMPAHl-IAMENTO JUDIClAL —

7.3 ofhnkaiadº stewart; (rumam todos os atos emamas íuábíats para ndesinde ão pressao, ínchindo açeossibílídzda de ações camaras

eautámmasparaínmçào uu mzdecorra:dademanda.

emm»ozrAvfA-aaaescnsào-

?

8.1 Aqualquertempo. eçnsente contrato puderam: restãndldo penaspartes.) meneame aviso prévia de 6º (assenta) dia», resáªlvaêºs ª
pfopmrcãcmíidads dos hamràvhs advocaticâes devidos nostermos do 53% mga 22 da Estatuto da GAB. LerFeaeraJ uma de 0d ele Milo da
1994

8.2 Qnão cfamprímenio, por quamuef das patas. de quaisquer dos iram ou condições«stabeieuídas 9º? º “ººªfmªªíº Wfiwêªf. ªºªTºiªfâ

suarescísâadepianodigito.sempraiuízodaàwaçãndeperdasadanoscausadosà
â mmapela paria inadtmpbc
'
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PREEEITURAHULIICIPAL m: QUELUZITO

'

Rua do Rosária nª G4 —Centro -+Queluzita

A

cap: 36 .4244)» —Tàlefax: 31 37224222
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'

91-os casas omssecs, assim mma as dúvidas,. serâv fesnMdas cam bàee na Leí nºBBGGJSB, cujas normas ilmm trav.-apuradas "au premente
instruments", ainda qué delas nã) se taça aqui mação expressa
CLAHSULA DÉCIMA" - DO FORO

10.1 »As pane: alegam nme da Gemma-de Consemekó Laãaiaba - MG; para diriam: quaiàquef questões décozrefstea da aexecuçãa do
presente m m o .

Epw cmgam iuáos ecmkatadoa así-nam oprasehte insnmnem em 03 tnêspvias de igual mr efuma, juntamente com 02
(duas) àestemuzxhas que amo assistiram etambém assinam.
Quebzmia de fansite de 2020.
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Caio Po àsouza
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refeita Mun pal

&“CBRDÉBRO, LARANJEIRAS =MMA ADI/GSA b_ S

com) IRC, LARNJJEXRAS EMMAAÍWDGADOS

contaram

Contratado

EDVALGO JC&E CORDEXRO
OPEN? sob ota“ ewsnzozzm

LUÍZ OTÁVIQ LARAMEi-Ràâ
vCPFIMF soba nº O4iL2â5B7fH8

resmas/esrms:' 1- u.“_.,...__w.__w.w.__.
, “& __ & z,
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