
Estado do Rio Grande do Sul

Município de Jacuizinho
Rua Eloi Tatim da Silva, 407 - Fone (55) 3629-1087 - CNPJ 04.217.901/0001-90

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 1561202I,

PRESTAÇÃO on SERVrÇOS DE ASSESSORTA JURÍDrCA COM ÊNr.rSn NA
Ánre DE LrcrrAÇóES E coNTRATos

Que fazem entre si. de um lado o MUNICÍPIO DE JACUIZINHOIRS,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Eloí Tatim da Silva, No 407, nesta
cidade, CNPJ n.". 04.217.901/0001-90, representada neste ato por seu titular,
Prefeito Municipal Diniz José Fernandes, brasileiro, casado, agricultor, CPF N"
243.754.380-53, RG N" 6005693988-SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade de
JacuizinholRs, de ora em diante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado
LUANA LAVALL, advogada, inscrita na OAB/RS 106.285, inscrita no CPF sob no

033.830.510-64 e Identidade sob no 7099034964, residente e domiciliada na Rua
Guilherme Muller, n" 189, cidade de Salto do Jacuí/RS, de ora em diante simplesmente
denominado de CONTRATADA, sob as cláusulas e condições seguintes.

PRIMEIRA:
O presente Contrato rege-se ainda, pelas disposições da Lei Federal No

l4.lT/2A21, de 0l de abril de2021, e é celebrado por DISPENSA DE LICITAÇÃO
nos termos do Art. 75,Inc. II, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos acima
mencionada, conforme Procedimento Licitatório No l38l?021- Dispensa de Licitação
N'082/2021.

SEGUNDA:
O presente instrumento tem por finalidade contratar a CONTRATADA

acima qualificada, pNà prestação de Serviços de Assessoria Jurídica com ênfase na arca
de licitações e corúratos, pelo prazo de 5 (cinco) meses, no período de 17 de novembro
de 2021 à 17 de abril de 2A22, podendo ser proÍrogado, por necessidade e/ou interesse
público, nos limites estabelecidos pela Lei de Licitação, permanecendo a

disponibilidade de créditos orçamentários o que será verificado a cada exercício
financeiro, nos termos dos Arts. 105 e 106 da Lei Federal N" 14.13312021.

A assessoria deverá examinar e confeccionar editais; finalizar os processos;
publicar e conferir as publicações; analisar impugnações aos editais com conclusão ao
ordenador; elaborar minutas de contratos e afins; conferir a revisão de ordens de
serviços e prazos; editar e encaminhar editais contratuais e responder ou orientar as

demandas do setor de Compras, Licitações e Contratos.
Exclui-se da prestação de Serviços de Assessoria Jurídica por parte da

CONTRATADA, a representação do MUNICÍPIO em Juao, quer seja como autor,
réu ou de qualquer forma interessado.

TERCEIRA:
O CONTRATADO desenvolverá seus serviços junto a ao Departameúo de
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QUARTA:
o MUNICÍPrO pagarâ ao coNTRATADo pelos serviços antes

mencionados o valor total de R$: 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), divididos
em 5 (cinco) parcelas mensais e consecutivas de R$.3.100,00 (três mil e cem reais) cada
uma, pagáveis a cada dia trinta de relação contratual.

4.1 - Caso seja renovado o presente contrato, o valor mensal previsto no
caput desta Cláusula será reajustado, anualmente, após um (l) ano de vigência, com
base na variação do IPCA ou de outro índice oficial que vier substitui-lo.

QUINTA:
As despesas de transporte e/ou locomoção, estadia, e alimentação do

CONTRATADA em casos de deslocamento para outras localidades a fim de realizar
serviços ou acompanhar integrantes da Administração Municipal de Jacuizinho, serão
custeadas pelo MUNICIPIO.

SEXTA:
As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta da

seguinte dotação orçamentária do orçamento municipal vigente:
43.01.04.122.0004.2.408 - 3.3.90.36.00.00.00 - Cód. Reduzido 27

sBrrura:
O presente Contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no Artigo 137

e pelas formas do Artigo 138 todos da Lei Federal N' 14.133/2021.

OITAVA:
O MUNICÍfIO poderá ainda rescindir o preserúe contrato de forma

unilateral, desde que comunique a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta
(30) dias, sem que caiba qualquer tipo de indenização ao CONTRATADA.

NONA:
As partes contratantes poderão, de comum acordo e a qualquer momento,

rescindir o presente InstrumerÍo Contratual.

»Écrpra
Nos termos do Art. 117 da Lei Federal N" 14.13312021, o presente Contrato

será fiscalizado pela Secretária Municipal de Administração, que nesta data está sendo
ocupado pela Sra. Carla Mafia Bugs.

»ÉCrrvra PRIMEIRÀ
O preposto da CONTRATADA para representá-lo na execução deste

Contrato, nos termos do Art. 1 18 da Lei Federal N' 14. 133 /2A21, será Df Luana Lavall.

DECIMA SEGUNDA:
As partes elegem o Foro da Comarca de Salto do JacuíRS, para djrimir

eventuaisdúvidàsporVenturaexistentesarespeitodopresenteinstrument;.;
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E, por estarem justos e contratados, fkmam o presente em três (3) vias de
igual forma e teor, rur presença de duas (2) testemunhas.

Jacuizinho/Rs, 17 de novembro de 2021.

Prefeito Municipal

Qs**\c"§U
LUANA LAVALL

Contratada
OAB/RS-106.28s

TESTEMLTNHAS:


