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TERMO DO CONTRATO Nº 25/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA MARCOS ANTONIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA. 

 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO 

DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 45.128.816/0001-
33, com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP 15.880-000, na cidade de Tabapuã - SP, 
neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS 
ARROYO, portadora do CPF nº 109.285.408-80  e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP, doravante 
designada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado, a Empresa MARCOS ANTONIO 
LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
24.720.925/0001-75, estabelecida à PÇ nove de julho nº 12 – Centro - CEP: 15.840-000 na 
cidade de Itajobi/SP, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. Marcos Antonio Lopes, 
portador do CPF. nº. 100.468.918-70 e do RG. nº 18.880.934-X, doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato decorrente da licitação 
realizada conforme Processo nº. 029/2019, na modalidade Convite nº. 008/2019, regido pela Lei 
Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

1.1.- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO a prestação de serviços técnicos profissionais 
de assessoria, consultoria jurídica e administrativa “complementar”, no âmbito do Direito 
Administrativo Municipal, conforme especificações constantes do Termo de Referência. 
 
1.2. Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos: 
1.2.1. Convite nº 008/2019, e seus Anexos; 
1.2.2. Proposta de 05 de abril de 2.019, apresentada pela CONTRATADA; 
1.2.3. Ata da sessão de abertura do Convite nº 008/2019. 
 
1.3. O regime de execução do objeto é empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 

2.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 
ocorrendo seu término em 14 de abril de 2020. 
 
2.2. Por interesse e critério da Contratante, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, conforme art. 57, inciso II, da Lei de Licitações e Contratos, mediante 
manifestação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência e consentimento de ambas as 
partes, devendo ser mantidas as mesmas condições pactuadas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1.- O preço global estipulado entre as partes, para a prestação dos serviços por parte da 
CONTRATADA, conforme dispõe a Cláusula Primeira – Do Objeto, a ser pago pela 
CONTRATANTE é de R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais) e serão pagos em 12 
(doze) parcelas mensais no valor de R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais). 
 
3.1.1.- Do valor pactuado poderão ser efetuados os descontos legais previstos em lei, por parte 
da CONTRATANTE. 
 
3.2. No caso de prorrogação da vigência, depois de transcorrido o prazo inicial de 12 (doze) 
meses, o preço pactuado poderá se atualizado pela variação acumulada do INPC-IBGE. 
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3.3.- As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados no orçamento da CONTRATANTE, sob a classificação: 02.26.01 
Diretoria Administrativa – 04.122.0004.2008 Coordenação e Manutenção da Divisão 
Administrativa – 04.122.0004.2008 Coordenação e Manutenção da Divisão Administrativa – 
Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 81. 
  
3.4.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 Tesouro Municipal. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO e 
PAGAMENTO______________________________ 
4.1.- Os pagamentos serão efetuados todos no dia 10, referente às notas emitidas no mês 
anterior. As notas fiscais deverão seguir a legislação vigente para emissão eletrônica, 
acompanhada do atestado dos serviços prestados no período a que o pagamento se referir, 
firmado pelo servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução. 
 
4.1.1.- A Administração se reserva o direito de efetuar o pagamento parcial mediante o cálculo 
“pró-rata”.    
 
4.2.– O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente da CONTRATADA, 
que deverá informar com antecedência o número desta e o nome da agência bancária, para 
efeito de o CONTRATANTE providenciar os respectivos depósitos. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ATESTADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1.- O acompanhamento e fiscalização da execução contratual serão realizados através da 
Diretoria Administrativa da CONTRATANTE, ao qual incumbirá a prática de todos os atos 
inerentes ao exercício deste poder, inclusive, quanto à aplicação das penalidades previstas 
neste contrato e na legislação em vigor. 
 
5.2.- Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade de resolver todo e qualquer caso 
singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste contrato, nas especificações e em tudo o mais 
que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão, 
aceitando, a CONTRATADA, todas as condições e métodos de controle e de verificação 
adotados pela fiscalização, julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
5.3.- A comprovação de que os serviços foram executados por parte da CONTRATADA será 
feita mensalmente, através do responsável pela Diretoria Administrativa da CONTRATANTE, 
que autorizará a emissão da nota fiscal ou fatura de prestação de Serviços, em cada mês, 
atestando a execução no próprio documento fiscal. 
 
5.4 - O objeto desta licitação deverá ser executado no escritório da empresa contratada, onde 
receberá os pedidos de serviços, deslocando-se até a Prefeitura no mínimo 01 (uma) visita 
semanal, não acumulativa aos meses subsequentes.  
 
5.5 – Cabe à empresa contratada manter em sua sede, com recursos próprios, os equipamentos 
de telecomunicações necessários ao recebimento de mensagens de fax ou e-mail, e ainda o 
acervo bibliográfico de caráter doutrinário e jurisprudencial, atualizado, que se fizer necessário 
aos serviços a serem prestados, bem como assumir as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e refeições 
relacionadas às visitas semanais na sede da Prefeitura, decorrentes da execução do objeto do 
contrato. 
 
5.6 – Ficam ressalvados das condições dispostas no subitem anterior, os eventuais casos de 
necessidade excepcional de execução dos serviços fora do domicílio da Prefeitura Municipal de 
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Tabapuã, em outras localidades, desde que comprovadas e justificadas as razões de interesse 
público, quando então as despesas de viagens, hospedagens, refeições e outras necessárias ao 
fiel cumprimento do objeto do contrato correrão à inteira responsabilidade da Administração. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo, principalmente, no caso de 
mora na execução contratual ou qualquer forma de inadimplência, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar a contratada, as seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores: 
 
6.1.1 – Multa de até 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato, ressalvada a hipótese 
do subitem seguinte, pela sua inexecução parcial; 
 
6.1.2 – Multa de até 30% (trinta por cento) do valor mensal do contrato, pela sua inexecução 
total. 
 
6.2 – A aplicação das multas, na forma prevista pelos subitens anteriores, que serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração Municipal, ou 
cobradas judicialmente, dar-se-á sem prejuízo da: 
 
6.2.1 – suspensão temporária da adjudicatária de participação em novas licitações e 
impedimento de celebrar novo contrato com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos. 
 
6.2.2 – declaração de inidoneidade para licitar ou 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. 
 
6.3 – Na hipótese de rescisão do contrato com fundamento nos incisos XII e XVIII, do artigo 78, 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, sem que haja culpa da empresa a ser 
contratada, deverá essa ser ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo que executar do contrato, até a data da 
rescisão. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES   

 
7.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) Comunicar a Prefeitura Municipal de Tabapuã, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
b) Manter informada a Prefeitura Municipal de Tabapuã quanto a mudanças de endereço, 
telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento. 
c) Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, atendendo prontamente a todas as 
consultas e solicitações, prioritariamente aos demais compromissos profissionais. 
d) Efetuar os serviços designados pela CONTRATANTE, em local a ser previamente designado 
por esta. 
e) Manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre 
que se registrarem ocorrências extraordinárias. 
f) Após o Encerramento do Exercício, emitir um Relatório Final ao CONTRATANTE expondo o 
rol dos serviços prestados. 
g) Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 
pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato. 
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h) Manter a CONTRATANTE atualizada no tocante às edições de novas normas legais 
(Emendas Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias, 
Resoluções, Instruções e demais atos), dos organismos federais e estaduais, bem como das 
Agências Reguladoras, enviando imediatamente e-mail à CONTRATANTE e disponibilizando a 
contratante as publicações de seu interesse; 
i) Emitir, se necessário, notas técnicas para alertar e/ou esclarecer dúvidas ou, ainda, para 
corrigir as eventuais falhas detectadas nas visitas. 
 
7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o 
cumprimento dos prazos. 
b) Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação necessária para a perfeita 
execução dos serviços. 
c) Fornecer, sempre que for necessário e quando forem solicitadas pela CONTRATADA, 
informações adicionais pertinentes aos serviços a serem executado. 
d) Efetuar o pagamento na forma convencionada em contrato, desde que preenchidos as 
formalidades no mesmo. 
e) Fiscalizar a execução deste contrato, apontado vícios e defeitos, e determinar as correções. 
f) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do contrato; 
g) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
h) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1.- A rescisão contratual poderá ser: 
8.1.1.- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
8.1.2.- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração. 
8.2.- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas no item 8.2. 
8.3.- Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93. 
8.3.1.- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 
8.3.2.- A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências 
previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

9.1.- A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

10.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã/SP, para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1.- Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, as 
condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e as normas contidas na Lei nº. 8.666/93. 

 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 
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Município de Tabapuã/SP, 15 de abril de 2019. 

 
 

 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal      
 

 
 
 

MARCOS ANTONIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 
CONTRATADA 

MARCOA ANTONIO LOPES – Proprietário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1ª___________________________________________ 
   Nome: ADRIANA APARECIDA DONATI MAURO 
   CPF. 070.634.988-19 
 
 
 
2ª___________________________________________ 
    Nome: EDUARDO RICARDO ANTUNES DE TOLEDO  
   CPF. 169.671.178-90 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Contrato Nº 25/2019; Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ/SP- CNPJ. nº 45.128.816/0001-
33; Contratada: MARCOS ANTONIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
inscrita no CNPJ. sob o nº. 24.720.925/0001-75; Licitação nº. 029/2019, Modalidade Convite nº. 
008/2019; Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de consultoria e 
assessoria jurídica complementar, no âmbito do Direito Administrativo; Vigência: 12 (doze) 
meses, contados a partir do primeiro dia da sua assinatura, ocorrendo seu término em 
14/04/2020; Valor total: R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais); Classificação dos 
recursos orçamentários: 02.26.01 Diretoria Administrativa – 04.122.0004.2008 Coordenação e 
Manutenção da Divisão Administrativa – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha n° 83, data da assinatura: 15/04/2019.-MARIA FELICIDADE 
PRES CAMPOS ARROYO– Prefeita Municipal.- PUBLIQUE-SE. 
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I 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  

CONTRATADA: MARCOS ANTONIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CONTRATO N°: 25/2019 

 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria, consultoria jurídica e 
administrativa “complementar”, no âmbito do Direito Administrativo Municipal, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência. 
 
ADVOGADO(S) Nº OAB: (*) ___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil;  

d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã/SP, 15 de abril de 2019. 
 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
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E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br  
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com  
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE:  

Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________    
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: MARCOS ANTONIO LOPES 
Cargo: Proprietário 
CPF nº 100.468.918-70   RG nº 18.880.934-X                   
Data de Nascimento: 04/10/1970 
Endereço residencial completo: Praça Padre Victor nº 05 – Centro – CEP 15.840-000 – 
ITAJOBI/SP 
E-mail institucional: marcoslopes.advocacia@aasp.org.br  
E-mail pessoal: marcoslopes.advocacia@aasp.org.br 
Telefone(s): 17 3546 1780 99716 7497  99681 1780 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico  
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