
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – ESPÍRITO SANTO

CONTRATO
 
CONTRATO No 01.06155/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006155/2017

 
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
DE ADVOCACIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO  DE CASTELO/ES E  O  ESCRITÓ-
RIO  DAHER  FORATTINI,  SANT’ANA  PEDRA
ADVOGADOS  ASSOCIADOS  (DFSP-AA),  NA
FORMA ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no
CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, bra-
sileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o Nº 133.082-SSP/ES, residente e do-
miciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CON-
TRATANTE;  e  de  outro  lado o  Escritório DAHER  FORATTINI,  SANT’ANA PEDRA ADVOGADOS  ASSOCIADOS
(DFSP-AA), inscrito no CNPJ sob o n° 21.199.291/0001-69, com sede à Rua das Palmeiras, n° 685, Ed. Contemporâ-
neo Empresarial, sl. 608, Santa Lúcia, CEP: 29056-210, Vitória/ES, representada neste ato pelo sócio, o Dr. ANDER-
SON SANT’ANA PEDRA,  brasileiro,  casado,  Advogado,  inscrito  na  OAB/ES sob o  nº  9.712  e  no  CPF sob o nº
031.523.727-95, portador do RG nº 1.142.798 SPTC/ES, residente e domiciliado à Rua Elesbão Linhares, nº 315, Aptº
702, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP. 29055-340, neste ato denominada CONTRATADA, têm entre si, justos e
contratados, a prestação de serviços de Advocacia, que será regido nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei 8.906/94,
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  -  OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.1 - Constitui objeto do presente a contratação direta, sem licitação, com fundamento nos Arts. 24, IV e 25, II, da Lei nº
8.666/93, de pessoa jurídica, na forma de sociedade de advogados, para prestar serviços técnico-jurídicos ao Município
de  Castelo,  representando-o  e  patrocinando  seus  interesses  nos  autos  dos  processos  judiciais  nsº  0000936-
94.2017.8.08.0013, 0000995-82.2017.8.08.0013, 0001062-47.2017.8.08.0013, 0001128-27.2017.8.08.0013 e 0001175-
98.2017.8.08.0013, movidos em seu desfavor e que se encontram tramitando perante o Juízo de Direito da 1ª Vara (Cí-
vel) da Comarca de Castelo/ES, devendo a CONTRATADA apresentar defesa e promover todos os atos necessários ao
acompanhamento das lides nos termo do item 1.2.
1.2 - Sem prejuízo de posterior alteração do quantitativo abaixo indicado, bem como, sem prejuízo da contratação de outros serviços, em virtude de eventual necessidade desencade-
ada nas instruções processuais, os serviços objeto deste Instrumento se perfazem em: 

  Item  Quant.   Unid. Descrição dos Serviços

01  05  Unid.   Interposição de Recurso de Agravo de Instrumento;  
02  05  Unid.   Apresentação de Contestação e acompanhamento do feito;  
08  05  Unid.   Despachar com juiz ou desembargador, se necessário for;  
10  05  Unid.   Diária de viagem  

1.3 - Na execução dos serviços descritos nesta Cláusula, deve a CONTRATADA executar, no mínimo, os seguintes
atos: 
a) Elaborar as peças processuais acima elencadas; 
b) Comparecer em todas as audiências marcadas; 
c) Proferir sustentação oral sempre que entendido como necessário pelo Município; 
d) Encaminhar relatórios da situação dos processos, quando assim o CONTRATANTE o solicitar; 
e) Disponibilizar cópia digitalizada dos documentos dos processos judiciais solicitados pelo Município; 
f) Peticionar em juízo, no âmbito do processo, sempre que o Município demandar; 
g) Atender a todos os prazos judiciais estabelecidos para o Município. 
1.4 - Os serviços descritos no item 1.2 serão iniciados com a assinatura do presente Contrato, sendo que a produção e
as diligências de cada um dos atos processuais ficará a cargo do Escritório contratado que deverá atuar a partir da sua
estratégia, considerando a ética exigida pelo Estado da OAB.
1.5 - A produção de atos processuais além daqueles elencados no item 1.2 será informada à Municipalidade, que por
decisão do Chefe do Executivo autorizará a atuação do Escritório, devendo praticá-lo imediatamente após a autorização
e independentemente da formalização a tempo do respectivo Termo Aditivo que, caso não celebrado a tempo, será pago
por indenização, sempre considerando como valor a ser contratado/pago aquele constante na Tabela de Honorários e
Diligências da OAB/ES.
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1.6 - A descrição prevista nos Itens anteriores não é taxativa, de modo que o transcurso processual pode ensejar a pro-
moção de atos outros que se mostrarem necessários ao desenvolvimento da defesa do CONTRATANTE nos processos
judiciais em questão, atos que, todavia, não se pode prever a efetiva ocorrência nessa fase inicial, mas apenas se mos-
trarão necessários no decurso da instrução, não inviabilizando, portanto, que a Administração Pública Municipal solicite-
os e contrate, tendo sempre como referência para fixação do valor a ser pago a Tabela de Honorários e Diligências da
OAB/ES. 
1.7 - Considerando a natureza dos serviços contratados, aliada à eventuais necessidades que surgirão no decurso das
demandas em referência, nos termos do Item anterior, a presente Contratação se faz por preço estimado, não estando o
CONTRATANTE adstrito aos limites previstos no §1º, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, no caso de surgir a necessidade de
se executar os atos ora previstos em quantitativo superior ao previsto nessa Cláusula. 
1.8 - Os serviços objeto desse Contrato serão prestados sob a responsabilidade técnica do Dr. ANDERSON SANT’ANA
PEDRA. 
Subitem único. A substituição do profissional indicado neste Item anterior para a execução dos serviços somente poderá
ser realizada mediante expressa aprovação pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA apresentar documentação
comprobatória de qualificação técnica profissional equivalente ou superior a do profissional substituído. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  -  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à conta da: 

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem 
003001.0206200012.138 33903900000 0000029 Procuradoria Geral do Município – Recursos Ordinários 

CLÁUSULA TERCEIRA  -  VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1 - Os serviços serão contraprestados nos valores mínimos previstos na Tabela de Honorários e Diligências da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo.
3.2 - O valor do presente contrato é estimado em R$ 72.705,90 (setenta e dois mil, setecentos e cinco reais e noventa centavos), composto dos seguintes preços unitários: 

Item  
Quant. Estima

do  
Unid. Descrição dos Atos 

Valores Estimados (R$)
Unitário  Total  

01  05  Unid.  Interposição de Recurso de Agravo de Instrumento;  5.049,00 25.245,00
02  05  Unid.  Apresentação de Contestação e acompanhamento do feito;  8.078,40 40.392,00
08 05  Unid.  Despachar com juiz ou desembargador, se necessário for;  403,98 2.019,90
10 05  Unid.  Meia diária de viagem  1.009,80 5.049,00

TOTAL GERAL ..............................................................................................................................................  72.705,90
3.3 - O pagamento dos serviços executados serão efetuados na medida em que os mesmos forem sendo realizados
nos processos judiciais, devendo a Sociedade CONTRATADA comprovar a realização de tais por meio das peças e atos
processuais protocolizados nos autos, certidões e outros, a depender de cada serviço executado. 
Subitem único.  Os pagamentos  estarão condicionados  à comprovação das  obrigações contratuais  assumidas pela
CONTRATADA. 
3.4- A Sociedade CONTRATADA deverá requerer o pagamento dos serviços prestados no protocolo da Prefeitura Muni-
cipal de Castelo.
3.5 - Os serviços deverão ser verificados, conferidos e atestados para pagamento. 
3.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente contraprestação de serviços. 
3.7 - O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia dos seguintes docu-
mentos, que serão anexados aos respectivos processos de pagamento: 
a) Requerimento solicitando o pagamento. 
b) Nota Fiscal; 
c) Certidões Negativas de Débito (FGTS, INSS, Municipal (sede da Contratada), Federal e Trabalhista). 
3.8 - Além dos honorários advocatícios contratuais mencionados anteriormente, em caso de sucesso nos processos,
serão devidos honorários de êxito equivalentes a 6,5% (seis e meio por cento) sobre o benefício econômico advindo do
não pagamento das gratificações por produtividade que venham a ser sustadas ou reconhecidas a ilegitimidade pelo
Judiciário.
3.8.1 - Para efeito deste Item, o benefício econômico nele referido terá como base de cálculo o valor apurado na forma
prevista no Art. 292, § 2º do NCPC.
3.8.2 - O pagamento previsto nesse Item apenas será devido após o trânsito em julgado da Decisão que reconhecer o
direito do Município, independentemente do momento em que ocorrer o trânsito em julgado.
3.8.3 - O pagamento previsto nesse Item será pago à CONTRATADA em quatro prestações iguais e trimestrais.

CLÁUSULA QUARTA  -  REAJUSTAMENTO  
4.1 - O presente Contrato não será reajustado. 
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CLÁUSULA QUINTA  -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1 - Cabe a CONTRATADA a responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
5.2 - São obrigações da CONTRATADA, além de outras especificadas na Lei nº 8.906/94, no Código de Ética e Discipli -
na da OAB, e neste Contrato, as seguintes: 
a) Observar, durante a execução e/ou fornecimento do objeto do presente contrato, todas as condições estabelecidas
no Termo de Referência; 
b) Manter durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei nº. 8.666/93; 
c) Levar, imediatamente, ao conhecimento do CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na
execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 
d) Garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações recebidas, salvo nas hipóteses previstas em lei; 
e) Reparar todos os danos e prejuízos que comprovadamente sejam de sua responsabilidade, durante a execução des-
te contrato, não restando excluída ou reduzida a responsabilidade de acompanhamento ou fiscalização por parte do
CONTRATANTE; 
f) Executar o serviço com qualidade, assegurando a apresentação à Justiça de petições, defesas, recursos e manifesta-
ções em sentido lato que: 
I. Contenham dados corretos e precisos, zelando para que não haja erros materiais (tais como número do processo,
nome das partes e sua identificação, entre outros); 
II. Sejam bem fundamentados do ponto de vista do direito material e do direito processual; 
III. Cumpram os requisitos de admissibilidade; 
IV. Sejam escritas em linguagem que observe o padrão culto da língua portuguesa. 
g) Seguir as diretrizes técnicas do CONTRATANTE, ao qual se reportará, se necessário, bem como as disposições le-
gais e regulamentares e as normas baixadas pelo CONTRATANTE, sem que isso se constitua em restrição à sua inde-
pendência profissional; 
h) Inteirar-se do conteúdo dos normativos internos que o CONTRATANTE indicar, no prazo de 60 dias contados do en-
vio por e-mail de tais normativos, facultando-se à CONTRATADA, ao fim do prazo citado, apresentar indagações relacio-
nadas à interpretação e à aplicação dos normativos. Caso o prazo citado expire sem que ocorra a apresentação de in-
dagações, considerar-se-ão lidos e entendidos os normativos enviados; 
i) Fornecer, por e-mail, na periodicidade que for definida pelo CONTRATANTE, todas as peças processuais, decisões ju-
diciais, cálculos e laudos periciais que forem juntados aos autos no período, inclusive as peças produzidas pela CON-
TRATADA e as peças produzidas pela parte adversa, contanto que a tramitação do processo seja em meio eletrônico; 
j) Comunicar, imediata e tempestivamente, por escrito, ao CONTRATANTE, a existência de impedimento de ordem ética
ou legal em prestar o serviço que lhe foi demandado; 
k) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer abertura de prazo processual cujo cumprimento dependa ou
de manifestação de empregados do CONTRATANTE ou da juntada de documentos cuja posse tem o CONTRATANTE. 
l) Receber os documentos que lhe forem encaminhados pela unidade do CONTRATANTE que vier a atender, assinando
o protocolo respectivo; 
m) Manter controle rigoroso sobre os prazos estabelecidos neste contrato, bem como os estipulados por lei; 
n) Informar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 04 (quatro) dias úteis contados do último dia do prazo re-
cursal, os valores exatos que o CONTRATANTE deverá recolher a título de depósito recursal e de custas/preparo, a fim
de que os recursos do CONTRATANTE não sejam julgados desertos; 
o) Enviar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 04 (quatro) dias úteis contados do último dia do prazo re-
cursal, as guias de recolhimento para fins de recurso, devidamente preenchidas com dados e valores corretos, a fim de
que o CONTRATANTE possa proceder ao recolhimento do depósito recursal e das custas/preparo; 
p) Informar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da efetiva ciência, as datas das audiências
designadas;
q) Após autorização do CONTRATANTE, adotar as providências necessárias para reverter decisões que tenham sido
desfavoráveis ao CONTRATANTE, vedada a adoção de procedimentos meramente protelatórios ou manifestamente in-
fundados, que possam acarretar a condenação do CONTRATANTE ao pagamento de multa prevista no Código de Pro-
cesso Civil de 2015 ou em qualquer outra norma processual; 
r) Suportar as eventuais condenações do CONTRATANTE ao pagamento de multas decorrentes da aplicação do art. 81
do Código de Processo Civil de 2015 e seus parágrafos, bem como do art. 77, § 2° no que concerne a responsabilidade
dos procuradores; art. 202; art. 234, § 2° quando a carga for efetuada por advogado do Escritório; art. 1.021, § 4°; e art.
1.026, §§ 2° e 3°, todos do CPC de 2015, salvo nos casos em que as multas resultaram de atos praticados sob orienta-
ção específica do próprio CONTRATANTE; 
s) Observar os princípios de ordem ética e moral insculpidos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil; 
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t) Entregar a representante indicado, na hipótese de o objeto deste Contrato ser adjudicado a outra sociedade de advo-
cacia no futuro, todas as pastas físicas e todos os arquivos eletrônicos que contenham as peças, as decisões, os atos
processuais e demais materiais relacionados a cada um dos processos ativos e inativos do CONTRATANTE, contanto
que haja pastas físicas e arquivos eletrônicos na posse da CONTRATADA; a entrega dos arquivos eletrônicos poderá
ser por e-mail ou por serviço de nuvem ou por HD externo ou por pen drive, o que for mais adequado; 
u) Velar que, na hipótese descrita no inciso anterior, a transição ocorra da maneira mais harmoniosa e profissional pos-
sível, priorizando-se sobre qualquer outro interesse a não interrupção da defesa do CONTRATANTE em Juízo. 
5.3 - É expressamente VEDADO à CONTRATADA, e cuja violação poderá implicar rescisão contratual, independente de
prévia aplicação de sanção administrativa: 
a) Receber quaisquer valores das partes adversas, em juízo ou fora dele, a qualquer título; 
b) Realizar, sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, qualquer acordo com a parte adversa, obrigando-se
a comunicar a este qualquer proposta que lhe seja apresentada; 
c) Levantar depósitos judiciais, salvo quando prévia e expressamente autorizado pelo CONTRATANTE; 
d) Patrocinar causa contra o CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 
f) Caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira; 

CLÁUSULA SEXTA  -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1 - São obrigações do CONTRATANTE, além de outras especificadas neste Contrato e estabelecidas em lei: 
a) Colocar à disposição da CONTRATADA, 03 (três) dias úteis após a solicitação, todas as informações necessárias
para a perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; 
b) Fiscalizar a execução do presente Contrato, avaliando a execução e/ou o fornecimento do objeto e atestando o cum-
primento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
c) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo de até quinze dias após a apresentação de Requerimen-
to com a documentação devida; 
d) Disponibilizar os recursos necessários para o pagamento das despesas judiciais que se fizerem necessárias à condu-
ção das ações (custas, emolumentos, honorários periciais, preparos, taxas, cópias reprográficas, despesas de locomo-
ção de oficiais de justiça, editais, depósitos para fins de recurso, despesas de deslocamento do advogado entre a sede
do Escritório e a Comarca de Castelo, etc.), previamente solicitados. 
e) Para efeito de cálculo da despesa de deslocamento do advogado será utilizado como parâmetro o cálculo de 30% do
valor do litro de gasolina por quilômetro rodado nos termos da Tabela da OAB/ES. O valor do litro de gasolina a ser utili -
zado como base de cálculo será 80% do valor do litro de gasolina pago no contrato de fornecimento de combustível do
Município de Castelo/ES.
 
CLÁUSULA SÉTIMA  - EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
7.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora Joseane Ribeiro Sansão, e na sua ausên-
cia, pelo servidor Junior Zumerle Candido, a(o) qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, e de tudo dará ciência à Administração, permitida a contratação de terceiros para assisti-la(o) e subsidiá-la(o)
de informações pertinentes a essa atribuição. 
7.2 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer irregularidade. 
7.3 - Ficam reservados à Procuradoria Geral do Município o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacionar, direta
ou indiretamente. 
7.4. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verifica-
ção e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, escla-
recimentos e comunicações indispensáveis ao desempenho de suas atividades. 
 
CLÁUSULA OITAVA  -  PRAZOS 
8.1 - O presente Contrato vigorará pelo período de tramitação dos processos judiciais mencionados na Cláusula
Primeira, estando, contudo, limitado ao prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura do Ins-
trumento. 
8.2 - Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade competente. 
CLÁUSULA NONA  -  PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
9.1 - O contrato poderá ser prorrogado nos seguintes casos: 
a) Alteração do projeto ou especificações; 
b) Superveniências de fato excepcional e imprevisível, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições de execução do contrato; 
c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da Administração; 
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d) Acréscimos ou supressões das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pelos parágra-
fos 1° e 2° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
e) Impedimento da execução do Contrato por ato ou fato de terceiros, reconhecido pela Administração, em documento
contemporâneo à sua ocorrência; 
f) Omissão ou atraso de providência a cargo da Administração, do qual resulte diretamente impedimento ou retardamen-
to na execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  -  PENALIDADES 
10.1 - No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguin-
tes penalidades: 
a) Advertência 
b) Multa; 
c) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço; 
d) Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Castelo e, 
e) Declaração de inidoneidade. 
10.2 - Será aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de atra-
so, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo es-
tabelecido a obrigação assumida. 
10.3 - Será aplicada multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a CONTRATADA: 
a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 
c) Desatender as determinações da fiscalização; 
d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços; 
e) Não iniciar sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado; 
10.4 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a CONTRATADA: 
a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados; 
b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 
c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a cau-
sar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos
causados. 
10.5 - Quando o objeto contratado não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do di -
reito de participar de licitação promovida pela CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita sua entre-
ga, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e nesta Tomada de Preços. 
10.6 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA sem justa causa não cumprir
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo da CONTRATANTE, independen-
temente das demais sanções cabíveis. 
10.6.1 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 
10.6.2 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10
(dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recur-
so. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  -  RESCISÃO 
11.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis: 
a) A inexecução total ou parcial do Contrato; 
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietá-
rio, em caso de firma individual; 
c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudiquem a exe-
cução do Contrato; 
d) A paralisação dos trabalhos, sem motivo justificado, e prévia comunicação à Administração, por prazo superior a 30
(trinta) dias consecutivos; 
e) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
f) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
g) O atraso injustificado no início dos serviços; 
h) A subcontratação total ou parcial do objeto sem anuência da CONTRATANTE, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 
i) O desatendimento das determinações regulares de autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execu-
ção, anotadas na forma do parágrafo 1° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93; 
j) O cometimento reiterado de falhas na sua execução; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - Avenida Nossa Senhora da Penha, 103 – Centro – Caixa Postal 061, Castelo-ES, CEP:
29.360-000 – Tel: (28) 3542-8526 – Fax: (28) 3542-8512 – www.castelo.es.gov.br – e-mail: gabineteprefeito@castelo.es.gov.br

http://www.castelo.es.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – ESPÍRITO SANTO

k) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes da obra ou parce-
las desta, já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até
que seja normalizada a situação; 
l) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato; 
m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima au-
toridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; 
11.2 - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumera-
dos no item anterior. 
11.3 - A rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla de-
fesa. 
11.4 - Caso a rescisão ocorra de forma unilateral pela Administração, fora das hipóteses elencadas no item 11.1 e antes
do manejo do recurso de apelação, será devida a CONTRATADA o pagamento de 500 (quinhentas) Unidade Referenci-
al de Honorários (OAB/ES).
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  -  ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
12.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
12.1.1  -  Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica dos seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa do seu objeto,
não se limitando, contudo, aos percentuais exigidos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 
10.1.2  -  Por acordo entre as partes: 
a) Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço em face de verificação técnica da inaplicabilida-
de nos termos contratuais originários; 
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado; 
c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fi-
zerem necessários. 
d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições le-
gais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão à revisão destes para mais ou para menos conforme o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  -  RECURSOS 
13.1 - São cabíveis na presente Licitação ou nas obrigações dela decorrentes: 
13.1.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) Rescisão do contrato determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
b) Aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
13.1.2 - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o Contrato de que
não caiba recurso hierárquico. 
13.1.3 - Pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do
ato, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
13.2 - Os recursos e representações deverão observar os seguintes requisitos: 
a) Serem datilografados e devidamente fundamentados; 
b) Serem assinados por representantes legais da recorrente ou por procurador devidamente habilitado. 
13.3 - Os recursos e representações interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
13.4 Os recursos e as representações deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura de Castelo. 

CLÁUSULA  DÉCIMA  QUARTA  -  DISPOSIÇÕES  GERAIS 
14.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Castelo para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas deste Contrato e
que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. 
14.2 - Fazem parte integrante deste Contrato, como se nele estivessem transcritos e o Termo de Referência respectivo. 
14.3 - Todas as comunicações, solicitações, autorizações, determinações que ocorrerão durante a execução deste con-
trato serão realizadas por intermédio dos seguintes endereços eletrônicos: gabineteprefeito@castelo.es.gov.br e procu-
radoria@castelo.es.gov.br, e aspedra@dfsp-aa.adv.br; estando as partes obrigadas a acessar a caixa postal em todos
os dias úteis para Município de Castelo.
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das tes-
temunhas infra firmadas, para que se produza seus efeitos legais, após lido e achado conforme. 
 

Castelo-ES, 26 de maio de 2017. 
 
 

LUIZ CARLOS PIASSI 
PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO 

(CONTRATANTE)

ANDERSON SANT’ANA PEDRA 
DAHER FORATTINI, SANT’ANA PEDRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS (DFSP-AA)

(CONTRATADA)

TESTEMUNHA: 

1) ___________________________________________2) ________________________________________ 
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