CONTRATO N»: 00033/2017.

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
DE ASSESSORIA JURÍDICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
rIACMÃo - PB E a empresa SOLOH BENEVIDES 6 WAITER AGRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, NA FORMA ABAIXO ESPECIFICADA:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE RIACHÃO - PB, pessoa jurídica

d^direnrUlico 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,
e
Prefeito St. Fábio Moura de Moura, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e

Rua «a
Manoel
Toraaz de no
Aquino,
Município de- Riachao
- PB, portador
do
domiciliado na Kua
e inscrito
C.P.F.37,sobCentro,
o n« 486.330.974
00, denominada
doravante

cÔnTOATANTE," e, do outro lado, a Empresa SOLON BENEVIDES 6 WALTER AG^ ADVOGADOS
devidamente registrada na forma da legislação em vigor, na Ordem dos Advogados do

°

r^r^-dT certidão 015/95, l-ivro B. fls. 33; e no Ministério da

01 011 687/0001-23,
representada neste ato, por seus sócios SOlON HEHRIQDES
a^n«adr. OAB/PB B682, com Escritório na Praça da Independência, n» IB, sala 401 407,
~andar. EiUfíeio Empresarial Independência, Centro. João Pessoa - PB, doravante

iláèyi^breaile'iro. Isado- Advogado OAB//b ^3728, e WALTER DE

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 DO CONTRATO - O objetivo do presente contrato é a
Contratação de Escritório de Advocacia para prestação de Serviços Técnicos
®
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

^

Inexígibilídade n» IN00004/2017, processada nos termos da Lei Federal n

8.666/93

alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas
neste instrumento, proposta apresentada, Inexigibílidade n® IN00004/2017 ®
°
CONTRATANTE, documentos esses que ficara fazendo partes integrantes do pre
,
independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DO REAJUSTAMENTO - O presente contrato tem prazo determinado de

12 (doze) meses, vigorando de 03 de março de 2017 até 02 de março de 2016, podendo, se for
conveniente, ser objeto de resilíção por qualquer das partes, mediante
^
escrito, com aviso prévio de 15 (quinze) dias, não cabendo, em nenhuma hipótese, pedido
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 01 (um) ano, exceto Pa^a

os casos previstos no art. 65, SS 5® e 6®, da Lei 8.666/93. Ocorrendo o desequilíbrio

econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relaçao que as pa"e^ pactua a

inicialmente, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93,
comprovação documental e requerimento expresso do CONTRATADO.

CLÁUSULA TERCEIRA - CABIMENTO - O presente contrato teve origem na licitação na modalidade
Inexigibilidade n® IN00004/2017, 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 ja
está sedimentada, no âmbito do TCE/PB, desde o julgado no processo TC "®25®3/°2, entendimento
este reiterado em diversos outros processos (TC n« 2.462/11 e TC

amparo na resposta da Consulta no documento TC n® 1795/17 e parecer CJ-ADM n® 001/2017, datada
de 20.01.2017.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratação de advogados mediante inexigibilidade de licitação está V
amparada em jurisprudência do STF no HC 86.198^ de 17.04.2007, bem ainda na decisão do STJ no Q
Resp 1.192.332^ de 12.11.2013.

'onde o relator Min. Sepúlvida Pertence consignou: "Extrema dificuldade, de outro lado, da licitação de

serviços de advocacia, dada a incompatibilidade com as limitações éticas e legais da profissão (Lei
fí Qnfi/94

ârt

34, IVi e CódiQO de Éticâ e Disciplins dã OAB/95)

^

^

^

^'Neste 'acórdão o Min. Napoleão Nunes Maia Filho assim consignou: "4. E impossível aferir, mediante

proceLo licitatório, o trabalho intelectual do Advogado, pois trata-se de prestaçãoJe serviços de_
natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviSolabilidade de competição.

Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica,

na relação de confiança, é licito ao administrador, desde que movido pelo interesse publico, utilizar

discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional.

■

/

^

^

