CONTRATO NS: 00041/2018-CPL.
TERMO DE
MUNICIPAL
ADVOGADOS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DE RIACHÃO E SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA
ASSOCIADOS - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE RIACHÃO — PB, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J sob o n® 01.612.770/0001 58, com sede na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485, Centro, Município de Riachão - PB,

neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Fábio Moura de Moura, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino,
37, Centro, Município de Riachão - PB, portador do R.G. n- 935.081 SSP/PB e inscrito
no C.P.F. sob o n® 4 86.330.974 - 00, denominada doravante CONTRATANTE, e, do outro

lado, a Empresa SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente
registrada na forma da legislação em vigor, na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o
n° da Certidão 015/95, Livro B, fls. 33; e no Ministério da Fazenda - CGC - sob o n°
01.011.687/0001,
representada neste ato, por seus sócios SOLON HENRIQUES DE SA E
BENEVIDES, brasileiro, casado. Advogado OAB/PB 3728, e WALTER DE AGRA JÚNIOR,

brasileiro, casado. Advogado OAB/PB 8682, com Escritório na Praça da Independência,
n® 18, sala 401-407, 4® andar. Edifício Eng)resarial Independência, Centro, João
Pessoa — PB, doravante designada CONTRATADA, resolvem firmar o presente termo de

Serviços Técnicos e especializados de Assessoria Jurídica por tempo determinado, pelo
que se obrigam a cumprir e respeitar todos os direitos e deveres aceitos mutuamente,
constantes das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E DO OBJETO DO CONTRATO - O objetivo do presente
contrato é a prestação, pelo CONTRATADO, de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria

jurídica, visando a defesa dos interesses e direitos do

Município junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este instrumento de contrato decorre da licitação na modalidade
Inexigibilidade n® IN00002/2018, processada nos termos da Lei Federal n® 8.666/93 e
suas alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições
expressas neste instrumento, proposta apresentada, Inexigibilidade n® IN00002/2018 e
instruções do CONTRATANTE, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do
presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DO REAJUSTAMENTO - O presente contrato tem prazo
determinado de 10 (dez) meses, vigorando de 16 de março de 2018 até 31 de Dezembro de
2018, podendo, se for conveniente, ser objeto de resilição por qualquer das partes,
mediante comunicação por escrito, com aviso prévio de 15 (quinze) dias, não cabendo,
em nenhuma hipótese, pedido de indenização ou reclamação, exceto o pagamento dos
valores mensais pactuados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato poderá ser renovado nos termos do art. 57,
II da Lei 8.666/93, por até 60 (sessenta) meses.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços contratados são fixos pelo período de 10 (dez) meses,
exceto para os casos previstos no art. 65, §§ 5® e 6®, da Lei 8.666/93. Ocorrendo o
desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do CONTRATADO.

CLÁUSULA TERCEIRA - CABIMENTO - O presente contrato teve origem na licitação na
modalidade

Inexigibilidade

n®

IN00002/2018,

por

inviabilidade

de

competição,

nos

termos do art. 25, da Lei Federal n® 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A legalidade da contratação e advogados e/ou escritórios de
advocacia já está sedimentada, no âmbito do TCE/PB, desde o julgado no processo TC n®

2593/02, entendimento este reiterado em diversos outros processos (TC n® 2.4^2/11 e

