
 

 

  

CONTRATO Nº 072/2017 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA JURÍDICA QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
NARANDIBA E A EMPRESA ADVOCACIA LEO EDUARDO RIBEIRO 
PRADO S/C ME 

SSDD 

Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem as partes, de 

um lado o  MUNICÍPIO DE NARANDIBA,   com sede à  Avenida 
Marechal Rondon, n.º 491, Centro, na cidade de Narandiba - SP, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal,  Senhor  ITAMAR DOS 

SANTOS SILVA, brasileiro, casado, funcionário público municipal, 
portador do documento de identidade RG n.º 17.832.129 e do CPF 

074.780.778-70, residente e domiciliado a Rua Josefa de Almeida dos 
Santos, n.º 466, na cidade de Narandiba/SP, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa ADVOCACIA 

LEO EDUARDO RIBEIRO PRADO S/C ME,  inscrita no CNPJ sob o n° 
68.162.726/0001-64, com sede à Rua Luiz Cunha, nº 275, na cidade 
de Presidente Prudente - SP, representada por seu sócio, Senhor LEO 

EDUARDO RIBEIRO PRADO, brasileiro, casado, inscrito na OAB-SP 
sob o nº 105683,   doravante denominado simplesmente 

CONTRATADA, nos termos da nos termos do CONVITE nº 008/2017 
e, fica justo e contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

1.1 - Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o 

CONTRATANTE contrata com a CONTRATADA para prestação de 
patrocínios de ações judiciais na área tributária, penal e civil para o 
Município de Narandiba, compreendendo: 

A) Prestação de patrocínios de ações judiciais nas áreas Tributárias, 
Penal e Civil para o Município de Narandiba, compreendendo: Cobrança 
de dívidas tributárias e não tributárias, Ações Civil Públicas, ações de 

natureza trabalhista e demais demandas judiciais que o município 
ocupe o polo passivo ou ativo 

 

CLÁUSULA SEGUNDA   

2.1 - A CONTRATADA aceita o mister de patrocinar os interesses do 

Município, zelando pela qualidade dos serviços contratados, nos termos 
da lei. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA  



 

 

  

3.1 - Pelos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA, o valor de R$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e 

cinquenta reais) o que corresponde mensalmente, e totalizando no 
período de 12 (doze) meses a importância de R$ 78.600,00 (setenta e 

oito mil e seiscentos reais), a ser pago em até 30 (trinta) dias, após a 
apresentação do documento fiscal correspondente ao objeto do 
contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA  
4.1 - O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e 

irretratável, podendo, contudo, ser rescindido diante da ocorrência das 
hipótese elencadas no artigo 78, da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA –  
5.1 - Sobre a importância a que alude a cláusula anterior incidirão os 

descontos legais. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
6.1 - O presente instrumento não experimentará reajuste até a data de 
seu término, sendo, contudo,  reajustado, pela variação do IGP-M, na 

hipótese de prorrogação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1 - A despesa decorrente da contratação onerarão a seguinte dotação 
orçamentária:  
02 EXECUTIVO 
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 

0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEP 

339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

0001 TESOURO 

 
CLÁUSULA OITAVA  
8.1 - Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas aqui avençadas e as normas da Lei Federal  nº 
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, 

respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 
 

CLÁUSULA NONA  
9.1 - Ficam estipuladas entre as partes as seguintes penalidades, no 
caso de inadimplência de qualquer das obrigações por parte da 

CONTRATADA: 
a) Advertência; 

b) suspensão temporária de participar das licitações e contratar com a 
Administração Pública; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração pública, em consonância com o artigo 87 e respectivos 
incisos da Lei Federal 8.666/93.  



 

 

  

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1 - Fica ainda estipulada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do instrumento, diante da hipótese de inadimplemento contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
11.1 - O CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente 

contrato, independente de notificação, nos casos previstos no artigo 77 
e 78 da Lei Federal 8.666/93 e, por falta de dotação financeira 
suficiente para suportar o cumprimento da obrigação até o final da 

execução.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
12.1 - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93.  

 
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1 - As partes elegem o Foro da Vara Distrital de Pirapozinho, 
Comarca de Presidente Prudente - SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Narandiba, 01 de junho de 2017. 

 

 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE NARANDIBA 

Itamar dos Santos Silva-Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 

 

    ___________________________________ 

                     ADVOCACIA LEO EDUARDO 
                     RIBEIRO PRADO S/C ME 

Leo Eduardo Ribeiro Prado 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

  
   1)_______________________________         2) ____________________________ 



 

 

  

     SILVANA APARECIDA DOS SANTOS       MAURICIO BEZERRA DE SOUZA 
      RG nº 26.882.749-7 – SSP/SP                RG: 48.304.075-7- SSP/SP 

 
 


