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OBJETO: Contrafação de serviços de consultada junina para elaboração 

de estudos técnicos preparatórios, reofização da liquidaçéo do crédito 

que o Município possui em face da União Federal e confecção dos 

minutas sugestivos de peças judiciais para o cumprimento de sentença 

individual da tutela coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 

1999.61.00.050616-0, que tramita perante a Seção Judiciária do Estado 

de São Paulo relativamente aos recursos do extinto FUNDEF - Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, bloqueados, 

relidos. reduzidos ou não repassados pela União Federal. 

lí‘:  RAYUANNE !IIA DE ARAUJO 
Presidente da CPL 
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Ratificação do Departamento de Finanças 

[Pium - TO em  18 de Maio de 2G20. 
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Estado do Tocantins 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM 

"O Despertar de um Tempo Novo" 

Pium - TO, 18 deldaio de 2020. 

Assunto: Prestação de Serviços 

Rem DeSeliÇãO . Unidade Válnit. 
14 

V. Total 
R$ 

01 	1 Prestação de serviços de Consultoria Juddica 

I 
Serviços 

TOTAL GERAL ESTIMADO EM R$ 

Classificação Or ameatirla: 
0003.0142.04.122.000R3006 

Natureza de Despesa: 
3.3.90.39 

Paute: 
0010.00.000 

   

Modalidade: 

( x ).Dispensa [1 Inexlgibilidada 
Licitação. 
( ) Convite ( )Tornada de P 
()Pregão  

[ )Concorrência 

   

   

Idade: 
Justificativd contrafação de prestação de serviços de ounsultona jurídica para elaboração de estudos técnicos 
preparatórios, realização da liquidação do crédito que o Município possui em face da União Federal e 
confecção das minutas sugestivas de peças judiciais para o cumprimento de sentença individual da tutela 
coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública tf 1999.61.00.050616-0, que tramita perante a Seção 
Judiciaria do Estado de Sao Paulo relativamente aos recursos do extinto FUN DEP - Fundo de Manutenção 
e DesenvoMmento do Ensino Fundamental, bloqueados, retidos, reduzidos ou não repassados pela União 
Federal 

Respeito 

csede.t-sca-C_ 
Jose Rilqnarves da Silva 

Secretario 111 	de Administração 



Ao Prefeito do Município de PU. 

Sr. Valdemir Oliveira Barros 

Assunto: Liquidação do crédito do PUNDEF 

Valor: R$ 329.39-7,00  

Atendendo os interesses do Município, vimos respeitosamente encaminhar a V.Sra. a 
presente proposta de consultoria jurídica a seguir detalhada; 

1 - DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Elaboração de mandos técnicos preparatórios, realização da liquidação do crMito 
que o Município possui em face da União Federal e confecção das minutas sugestivas 
de peças judiciais para o cumprimento de sentença MS autos da Ação Civil Pública e 
1999.61.00.050616-0, que tramita perante a Seção Judiciária do Estado de São Paulo 
relativamente aos recursos do extinto FUNDEF — Funde de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental, bloqueados, retidos, reduzidos ou não 
repassados pela União Federal. 

Não está incluída na proposta de serviço a própria representação processual do 
Município, que deve ser feita pela Procuradoria própria (art. 75,111, do CPC). Diante da 
necessidade de contratação de ser/iças jurídicos externos para esse fim, seria necessária 

a realização de licitação na modalidade de convite ou concorrancia (um. 22 da Lei 
8666/93), lembrando que embora seja admissivel a inexigibifidade dc licitação para 
contratação de serviços jurídicos, o objeta em análise não é mais de natureza singular, 
que inviabilize a competição c justifique a contraia lção direta, afinal, tais serviços 
limitar-se-do â execução de sentença profedd.a em ação coletiva, cujo objeto é matéria 
pacificada pelos Tribunais Superiores. 

2 - DO OBJETO 

O objeto da presente proposta é a prestação, pelos CONTRATADOS, de 
serviços profissionais de consultoria juridica, de forma consultiva e assessária 
propositura de medidas judiciais junto à Justiça Federal, ensejando it solução de 
quaisquer questões de direito relativas à RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS dos 
recursos pertencentes a esse Município, provenientes do FUNDEF — Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, 
na forma do item anterior. 

A Procuradoria do Município scrá a responsável pelo protocolo, 
acompanhamento e atuação perante o Poder Judiciário do cumprimento de sentença 
referenciado nessa proposta. 

QL & CiKjini, 8. 
	

Sul BM1S1.00-1M1 CStP 1162a0 

788 



9 

3—JUSTIFICATIVA PARA A CONTRAFAÇÃO 

O Juízo da 1F' Vara cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo julgou 
parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Federal para condenar a União 
ao ressarcimento do FUNDEF, decorrente da correção dos cálculos, desde o anu de 
199.S. Essa decisão transitou em julgado cru 01/07/2015, conforrne informação colhida 
no site do TR1 da Y Região. 

Todos os municípios prejudicadas com os repasses deficitários do FUNDFF têna 
o direito a executar o título coletivo para recuperar essas verbas, sendo que a prescrição 
da pretensão executiva vai ocorrer em 01/07/2020. 

Em razão da iminência prescrição para a execução dessa decisão, justifica-se a 
contratação do serviço apresentado para agilizar a propositura do cumprir/Imito de 
sentença ein favor do Municipio contratante. 

O valor ofertado nessa proposea atende as exigências do art. 55, III da Lei a." 
8.6603 e às regras- de processamento da despesa pública previstas nos arts. 60 e segs. 
da Lei n9 4.320/64 e está dentro do valor demarcado praticado. 

Como se nota, as serviços apresentados não silo usuais e corriqueiros de 
consultona realizados pela Assessoria Jurídica do Município. Por ser unia atuação 
especifica, que apresenta peculiaridades e/ou complexidade incomuns para a realização 
da liquidação do título executivo, restrita á recuperação da verba oriunda do FLNDEF 
na ação coletiva referenciada, que se considera apresente proposta especializada. 

Os serviços oferecidos são da mais alta rclenância c importaacia para o 
Município, tendo em vista tratar-se de uma possibilidade de recuperação de até RS 
329.397,00 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e sete reais), podendo 
variar conforma as atualizaçOes monetárias do período, de verba pública originária dos 
repasses do Fundo dc Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEM, para aplicação integral no sistema educacional 
do Ensino Fundamental do Município, investimento, este, que recebeu um tratamento 
especial e diferenciado na Constituição Federal de 1988. 

A urgência para a contrafação direta do escritório de Advocacia DUTRA, 
CARVALHO E MOURA ADVOGADOS (CNPJ: 12.422.504/0001589) no presente 
caso se justifica pelo fato de que o crédito do Município está na iminência de 
prescrever, sendo necessário conhecimento especifico da raatéri para reali.açã d 
apuração (liquidação do guarani): debeatur) para possibilitar a efetiva recuperação dos 
valores aludidos. 

O valor proposto ê o praticado pelo mercado, considerando se tratar de atos 
preparatórios e asscsários para o protocolo do pedido de cumpánenlo de sentença que 
deverá ser feito pela Procuradoria do Munielpio. 

Para a prestação desse serviço, a tabela de honorários praticada pela 
OAB/DF prevê no item 115 (atuação em processo administrativo tributário de consulta) 

Bre•0161117. ama QL 5 Ct1juflt 	 Lap,o gol H 	ta 	620485 
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valor entre 5% e 30% do beneficio econômico almejado, tendo o valor de 30 (URII) 
como o mínimo para o trabalho. No presente caso, atento aos limites legais para a 
dispensa de licitação para a mini:ralação do escritório proponente é que se oferta o valor 
de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos mais). 

Quanto à escolha destes causídicos, observa-se que existe a experiência do 
escritório proponente pela atuação em causas anteriores para vários outros municipios. 

4 — INTERESSE PÚBLICO NA EXECUÇÃO PRÓPRIA E INDIVIDUAL DO 
TITULO COLETIVO 

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(ST.1), a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil 
coletiva pode ser ajuizada no foro do domicilio do beneficiário, porquanto os efeitos ca 
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites 
objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em couta, para tanln, sempre a 
extensão de dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juizo. 

Tal circunstância favorece ao Municipio contratante que poderá impulsionar 
seu processo na circunscrição competente, não dependendo da atuação do Ministério 

Público Federal para tanto, sobretudo perante a vara federal de origem que julgou a 
Ação Civil Pública n° 1999.61.00.050616-0. 

O mierossistema da tutela coletiva que o art. 97 do Código de Defesa do 
Consumidor admite, claramente, a possibilidade de liquidação e execução do julgado 
individualmente e pelos legitimados delineados no art 82 do Código de Defesa do 
Consumidor. Fredie Didier sustenta: 

a exemgdo de uma sentença genérica (obrigação de pagar quantia, 
responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, ali, 91 do 
CPC, direitas individuais homogkons)pode ser individual proposta 
pelo próprio indivíduo ou pelos legitimados metvaordindrias coletivos 
(denominada como coletiva pela lei, mas qwe, em vontade, é urna 
execução individual pliárima), ou coletiva no caso de execução da 
fivid rocovery" 

Observa-se dos autos da ação coledva originária uma profusão de 
requerimentos de habilitação nos autos, de maneira que, tendo em vista os milhares de 
requerentes, por certo aquela conjuntura atravancará sobremaneira a efetiva, eficiente e 
célere prestação judsdicional. 

processo de liquidação e de execução individual da sentença coltáva que, 
como pacifico, é autônomo em relação ao processo de conhecimento coletivo que 
resultou na sentença condenatória em tela, é a maneira mais eficiente para que o titular 
do direito consiga acessar a verba do FUNDEF. 

De fato, todo o tumulto provocado no processo de origem em curso na 
Seção Judiciária do Estado de São Paulo é o descontrolado e imprevinvel afiam) de 
petições para os mesmos autos, com o que não se consegue progredir, com serenidade, 

aratnumr, 51415 QL a, Conote 8. c. IS Lago Sul Bras{ ha-DF. CEE' 716204M3 
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na análise das multifacetadas alegações, dificultando quere cobrança dos créditos, quer 
a defesa da União Federal. 

É de se imaginar que a anais de um magistrado federal quanto a liquidação 
de milhares de cálculos, que se pretende levar a efeitos nos autos originários da ACP, 
será totalmente letárgica c ineficiente em comparação amacia de outro magistrado 
federal da circunscrição federal da sede do Município contratante que analisará apenas 
uni cálculos, para fins de homologação judicial e inscrição em precate/rio. 

Resta demonstrado o interesse público no serviço ofertado, que atende à 
eficiência administrativa esperada da gestão pública. 

5 - OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços a serem contratados pela municipalidade serão os seguintes: 

a) Levantamento de todos os dados do Município contratante para 
possibilitar a apuração do crédito a ser recuperado do FINOU', 
Junta ao FEDE, MEC e Tesouro Nacional; 

In Elaboração do relatório com detalhamento do censo escolar do 
nte público no período de apuração das parcelas recebidas 

mensalmente e do crédito a receber; 

Atualização mandaria do crédito na forma definida na decisão 
judicial, disponibilizada através de um parecer contábil que será 
contratado e custeado pelo escritório de advocacia proponente; 

Desenvolver a minuta sugestiva da peça processual de 
cumprimento de sentença, instruindo com todos os documentos 
pertinentes ao caso, para que a Procuradoria do Município 
protocole imediatamente, evitando-se o perecimento do direito da 
contratante: 

Fornecer, medlante parecer jurídico, a análise completa e 
conclusiva sobre a demanda, avaliação e detalhamento dos 
critérios de animação do credita, forma de cálculo do Valor 
Mínimo Anual por Aluno — VMAA entre 1998 e 2006, além dos 
demais aspectos envolvendo a execução judicial para possibilitar 
que a aSSeMarial jurídica do Município acompanhe o processo e 
realize, com todo o substrato técnico, as intervenções necessárias 
até a inscrição do precatório do valor final homologado 
judicialmente; 

I) Oferecer suporte jurídico sobre os atos prévios e preparatórios ao 
cumprimento de sentença, apresentando esclarecimentos, minutas 
sugestivas de peças, pareceres jurldicos ou memodais, quando 
demandado pela Procuradoria Municipal e até o protocolo da 
pedido de cumprimento de sentença; 

rm  C24  
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6 - DO PRAZO 

O prazo de execução du serviço ora proposto será -de 10 (dez) dias a partir da 
assinatura do Contrato. 

7 - DO PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

Pela execução dos serviços propostos nos termos do item 1, o município pagará 
aos proponentes a importância de 145 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), no 
ato de assinatura do contrato_ 

importante esclarecer que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 
(ST1) fixou tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatieios 
em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundei» concedido por via judicial. A 
decisão, tomada por maioria de votos, teve como fundamento a previsão constitucional 
de vinculação dos recursos do Fundeb às hipóteses exclusivas de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica no Brasil. 

Sendo assim, a fonte de custeio do serviço oferecido deve ser outra, a ser 
devidamente identificada pelo Município quando da efetivação do contrato. 

— ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de 
licitar, previsto no artigo 37. inciso XXI da Constituição. Porém, o comando 
constitucional já entmcia que a lei poderá estabelecer exceções á regra geral, com a 
expressão "ressalvados os casos especificados na legislação". 

De acordo com Lei n4 8.666/93, a licitação é dispensada (ou dispensável) nas 
hipóteses descritas no art. 24, sendo que em todos os eastis, configura-se a viabilidade 
de competição, o que toma a licitação possível. Ne entanto, por comando normativo 
expresso, o procedimento licitatório estaria dispensado, cito: 

Art. 24. É dispensável a licitação: (Vide Lei ri' 12.128, de 2010). 
VigEnéla 

II - para outras serviços e compras de valor atá e% (dez por cento) 
do limite previsto na alínea "a'', do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 
que missa ser realizada de unia se vez: 

Já o inciso ll, "a", do art. 23 tem a seguinte previsão: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a 
III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes 
limites, tendo em vista o valor estimado da contrafação: 

SHE QLE Conjunto Late 15, Lage Sul Iirasfia-13+.,CEP 7162U-1M5 



- para compras e erviç s não inclaidas no incho I: 
a) na modalidade e evito - até R$ 176000,00 (cento e setenta e seis 
mil reais); ¡Vide De rei o' 9.411, de 2111ar 

Por se tratar de serviço de consultoria d atos preparatórios para a propositura do 
pedido de cumprimento individual e aut" nom° da sentença coletiva viso referenciada, 
não trataremos de hipótese de inexigibilidade. 

9 - DISPOSIÇÕES FINALS 

Destoa como não havia sido implementado no Município os serviços 
ofertados, bem como pelo fato de que o direito do referido ente pública está se esvaindo 
com o tempo (mês a mês), em virtude da prescrição aplicável ao caso a execução dos 
serviços se faz necessária e de forma premente, sob risco de perecimento do Direito. 

Atendosmuente. 

KLEDSON DE MOURA 

LIMA 

Assim* de forma dlgrbi por 
KLEDSON DE MOURA LIMA 
Dadost202CuD52.7232501-03W 

latOSON DE MOURA LOVA 

OAB/DF 54.756 

Erugia-DK 5.1115 QL 6, 	 IS. tag.SI unsUla 	07? 71 
730 



ASPECTOS DIFERENCIADORES DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 

I) RELAÇÃO DE AÇÕES JÁ PROPOSTAS QUE DEMONSTRAM 
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS CAUSIDICOS NESTA MATÉRIA, 
BEM COMO A SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS. 

RELAÇAO - FltNDEF DAS AÇÕES AJUIZADAS 

MUNICIPIO PROCESSO TO 
VARA 

FEDERAL DISTRIBUIÇÃO 

MANTCORÉ - AM 7444-55 2010 1073400 I' 12/02/2010 

RIACHO FRIO- PI 1 9832-87 2010.4.01.3400 I r 17142010 

19829-35 2010.4.013400 17/04/2040 MONTE ALEGRE - PI 

PARNAGUA - PI 1 9830-20 2010 4 01.3400 15 27/04/2010 

10110 BORGES - PI 19831-05.2010.4.01.3400 22 27/04/2010 

CORRENTE - PI 	 27409-49 2010.4.01.1400  11/06.2010 

ESPERANTINA - PI 	27012-57 2010.4.01 3400 16/06/2010 

ILHA GRANDE - PI 	27010-87 2010 4.01.3400 16/06/2010 

VÁRZEA BRANCA - PI 	27007-3 5 2010.401.3400  16/06/2010 

PIRACURUCA- PI 
1 
1 	27002-17 2010.4 01 3400 IC 16;06/2010 

CABECEIRAS -P1 27003-95.2010 4 01.3400 1 16/001010 

27011-72.2010.4.013400 16/06/2010 

AMUEMO -20 19828-50 2010 À 01.3400 & 27/04/2010 

BARRA DALCANTARA - PI 27032-48.1010.411 3400 4°  16406/2010 

SÃO FELIX DO PIAU 	PI 32745-04.2010.4 01.3400 I" 30/06/2010 

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI 27033-312010 4 073400 6' 16/06/2010 

SÃO BRAZ DO PIAUÍ - PI 33383-37.20104.073400 3°  13/07/2011) 

2) POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATIÉCTO 
SINGULAR, MESMO COM A EXISTÊNCIA, NOS QUADROS DE 
SERVIDORES DO MUNIC.110, PROCURADORES DE CARREIRA 
NOMEADOS OU ASSESSORES PURLDICOS CONTRATADOS. 

terceirização de unirdes advocaticios quando não se tratar de tarefas 
usuais, coniqueiras, mas de tarefas extraordinárias, que fogem das atividades comuns 
afetas à Procoradoria do Município ou Assessoria Jurídica é plenamente possível e 
legitima, pois a realização destes trabalhos extraordinários (singulares) pela 
Procuradoria ou Assessoria Jurídica que não detenha profundo conhecimento da lese 
jurídica esboçada na demanda judicial pala recepta-ação de créditos do FUNDEF 
poderia causar riscos ao interesse público ou, no caso em tela, total prejuí ri ao erário. 

Tendo em vista que os serviços oferecidos não foram implementados 
neste Municlpio até a presente data, aponta-se duas razões justifieadora da contratação 

5, 	63 73./13.9-1,5C 
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proposta: a primara porque a Procuradoria ou Assessoria luridica do Municipio 
desconhece a celeuma jurídica, caso euntrario já havia proposto a Ação Judicial; 
segundo porque não existe nenhum advogado atuante no Município que [sabatine com a 
matéria, razão pela qual faz-se necessário contrafação de advogados externos da 
estrutura administrativa, sobretudo pela esp efficidado do tema e da prestação do 
staViço ofertado (atos preparatórios e assessários à execução). 

Sobre o terna, cito: 

"(...) 6.2.1.2. É cabivel a contratação de profissional do ramo 
do direito, desde que devidamente justificada para atender 
específicos serviços (administrativo ou judicial) que não 
possam ser realizados pela assessoria juddica dada a sua 
complexidade e especificidade. configurando necessidade Jos 
serviços de profissional (jurista) de notária especial:mação, 
hipótese em que a contratação, por inexigibtlidade de licitação, 
se dará nos termos dos artigos 25,11, parágrafo 1°, C/C o artigo 
13. V. parágrafo 3° c15 da Lei Federal 8.666/93, observadas Os 
principias constitucionais que regem a Administração Pública e 
observando-se também, os arta. 54 e 55, da Lei federal n° 
21.06.93, ou por dispensa de licitação quando atendidos os 
requisitos do artigo 24, II, e 26 da Lei de Licitação" (Proa n° 
9480611(98 - TCE- sq" 

3) FtEDITISITOS PARA A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. 

Configurada a permissão legislativa de se contratar diretamente, não cabe 
ao gesto a livre escolha de se realizar ou não o certame licitatátio. Ainda que se 
juTifique que a licitação seria o melo mais adequado a resguardar a isonomia e 
impessoalidade na contratação, cumpre ressalvar que, apesar de viável. o processo 
Palratório possui um alto custo administrativo (ate por ser conheeidtmacmte mais 
demorado), sendo improvável que a economia a ser obtida seja suficiente para cobri-lo, 
além de ser um procedimento mais demorado. 

A proposta em esquadrinho apresentasse como a mais adequada para a 
satisfação do objeto a ser contratado pelo Município, relativamente à causa do 
FUNDEF. 

Os causidicos proponentes são advogados experientes, que já 
promoveram idêntica Ação Judicial em beneficio de outros Municípios, na forma acima 
listada, o que demonstra conhecimento sobre a causa e toma inviável a competição entre 
outros profissionais locais. 

Trata-se de uma prestação de serviço de grande impo-tineta para o 
Município, pois com o êxito da Ação será recuperado uma vultosa verba para 

linsifia-DF. sins CIL osinunto 8. un., is. LmoSW. aresilm-PF. CFP71M120-00.5 
R..55 63 99209-1750 
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investimento na educação básica da rede municipal de escolas públicas, o que 
demonstra indiscutível interesse público relevante. 

O preço dos serviços ofertados está dentro da prática comercial para a 
atuação na advocacia consultiva, dentro da margem de cobrança estipulada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil. Este valor e suficiente para remunerar os serviços oferecidos 
e se coaduna aos critérios estipulados no Código de Ética da OAB, em seus artigos 36 e 
37, cito: 

Art. 36 - Os honorários profissionais •devem ser fixados com 
moderação, atendidos os elementos seguintes: 
I - a relevância, ovulto, a complexidade e a dificuldade das 
questões versadas; 
II - o trabalho c o tempo necessários; 
III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir 
em outros casos, nu de se desavir cem outros clientes ou 
terceiros; 
TV - e valor da causa, a condição econômica do cliente e o 
proveito pant ele resultante do serviço profissional: 
V - o 	't d • tira ç 	 5 trate de serviço a 
cliente avulso, habitual ou permanente. 

São estas s considerações pertinentes â proposta ora lançada para n Ente 
Público Municipal. 

AtencioSaniente. 

KLEDSON DE MOURA 
LIMA 

Asstnado de forma digital pot 
KIWSON DE MOURA UMA 
Dados. 201110537 3325A8-0300 

KLÉDSON DE MOURA LIMA 

0..terDE 54.756 
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ANEXO 

I) APRESENTAÇÃO DOS ADVOGADOS PROPONENTES. 

11) DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM ATUAÇÃO EM OUTROS FEITOS DE 
MESMA NATUREZA, INCLUSIVE COM ÊXITO EM TODOS OS CASOS, 
JUSTIFICADORES DA CONTRAFAÇÃO. 

III) DOCUMENTAÇÃO PANA A CONTRATAÇÃO; 

01)A1vará do Escritório 
02)Atestado dc capacidade técnica 
03)Balanço financeiro da empresa 
04)Certidão de Falência c Concordata 
05)Certidlio negativa de débitos trabalhistas 
1)6) Certidão regulandade FGTS 
07)CND Estadual 
08)CND Federal 
09)CND Municipal 
116Comprovação de ablação neutras causas 
I I )Comprovante de endereço do escritório 
12)Consulta do CNP' 
13)Currieulum dos sócios 
14)Declaraçâo de que não emprega menores 
15)Estatuto Social e Registro comercial da empresa na OAB TO 
16)RG c CPF dos sócios. Comprovante de residência do sócio gerente 

Dk. SHLS 4L Canjonlrillave5. 
F5 *5563 992í»17t 
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Brasília - DE, 25 de Maio de 2020. 
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SHTS Ur, CrZP 71.620F25 



Estado do Tocantins 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM 

"O Despertar de um Tempo Novo" Pkr" 
PROCESSO N° 060/2020 CM. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO IS° 019/2020 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DF I ICITACÃO 

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO 

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a contrafação de prestação de 
serviços de consultoria juridies para elaboração de estudos técnicos preparatórios, realização da 
liquidação do crédito que o Município possui em face da União Federal e confecção das 
minutas sugestivas de peças judiciais para o cumprimento de sentença individual da tutela 
coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública ir 1999.61.00.050616-0, que tramita 
perante a Seção Judiciária do Estado de São Paulo relativamente aos recursos do extinto 
FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, bloqueados, 
retidos, reduzidos ou não repassados pela União Federal, a ser realizado pelo escritório de 
advocacia DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS (CNPJ: 12.422.504/0001-
89), neste ato represetnado pelo sócio Klédson de Moura Lima, inscrito na OAB/DF 54.736, 
com endereço comercial na SH1S QL 6, Conjunto 8, Casa 15 Lago Sul Brasília-DF, CEP 
71620-085, e compreendem: 

Levantamento e exibição de todos os dados do Município contratante para possibilitar 
a apuração do crédito a ser recuperado do FUNDEI'', junto ao FNDE, MEC e Tesouro 
Nacional; 
Elaboração do relatório com detalhamento do censo escolar do ente páblico no período 
de apuração, das parcelas recebidas mensalmente e do crédito a receber; 
Atualização monetária do crédito na forma definida na decisão judicial, 
disponibilizada através de um parecer contábil que será contratado e custeado pelo 
escritório de advocacia proponente; 
Desenvolver a minuta sugestiva da poça processual de cumprimento de sentença, 
instruindo com todos os documentos pertinentes ao caso, para que a Procuradoria do 
Município protocole imediatamente, evitando-se o perecimento do direito da 
contratante; 
Fornecer, mediante parecer »Mico, a análise completa e conclusiva sobre a demanda, 
avaliação e detalhamente dos critérios de apuração do crédito, forma de cálculo do 
Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA entre 1998 e 2006, além dos demais 
aspectos envolvendo a execução judicial para possibilitar que a assessoria jurídica do 
Municipio acompanhe o processo e realize, com todo o substrato técnico, as 
intervenções necessárias até a inscrição do precatório do valor final homologado 
judicialmente; 
Oferecer suporte jurídico sobre os atos prévios e preparatórios ao cumprimento de 
sentença, apresentando esclarecimentos, minutas sugestivas de peças, pareceres 
jurídicos ou memoriais, quando demandado pela Procuradoria Municipal e até o 
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protocolo do pedido de cumprimenta de sentença. Po.  16 
II - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

   

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos 
principias de legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra. 

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações especificas 
tomando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos tramites usuais, frustrando a realiraçã.o 
adequada das funções estatais. 

De acordo com Lei n4 8.666/93, a licitação é dispensada (ou dispensável) nas 
hipóteses descritas no art. 24, sendo que em todos os casos, configura-se a viabilidade de 
competição, o que torna a licitação possível. No entanto, por comando normativo expresso, o 
procedimento licitatário estaria dispensada, cito: 

An. 24. É dispensável a licitaçÃo: (Vide Lei n°12.188, de 2.010) Vigéncia 

II - pata outros serviços e compras de valor ai& 10% (dez por cento) do limite previsto 
na alinea "a". do inciso [Ido artigo anterior e pare alienações, nos casos previstos nesta 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 
maior nine que possa ser reWizada de uma só ver, 

Já o inciso II, ;`a", do art. 23 tem a seguinte previsão: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a III do artigo 
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 
estimado da contrafação: 
11- para compras e serviços não incluidos no inciso 1.. 
a) na modalidad 	-t at RS 176 DOO 00 ( era 	ser ta 	1  
Decreto n° 9.412 de 20181, 

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base juddica no 

inciso lido art. 26 da Lei n°8.666/93. 

ifi - DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA 

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 

"Parágrafo único - O processo de dispensa de inexigibilidade 
ou de retardamento, previsto oeste artigo, será instruido. no que 
couber, com os segunnes ek WIZION: 

coracierizoção da siluccOo emergencral ou cakiniliaso 
que justifique a dispensa, quando for °ano; 
II - razão dr escolha do fornecedor ou exceli:ume; 111 - 
jusfificonva do nem; 
IV -*aumentos de aprovação dos projetor -de pempdsa aos 
quem os bens ~o' alotados." 

Os atos em que se verifique a dispensa delicitações são atos que fogem ao principio 
constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se corno exceções a este principio. 

Avenida Diâgenes de Brito, ri' 01 - Setor Alto da Boa Vista - CEP: 77.570 - 000 PIUM - T0
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Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a su importância e 
necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o 
referido ato. 

No presente caso observa-se que o Juizo da 19° Vara Cível da Seção Judiciária do 
Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Federal 
para condenar a União ao ressarcimento do FUNDEF, decorrente da correção dos cálculos, 
desde o ano de 1998. Essa decisão transitou em julgado em 01/07/2015, conforme informação 
colhida no site do lle da 3° Região. 

Todos os municlpios prejudicados com os repasses deficitários do FUNDEF têm o 
direito a executar o titulo coletivo para recuperar essas verbas, sendo que a prescrição da 
pretensão executiva vai ocorrer em 01/07/2020. 

O valor ofertado nessa proposta atende as exigências do art. 55, 111 da Lei n° 
8666/93 e às regras de processamento da despesa pública prestas nos arts. 60 e segs. da Lei 
n.° 4.320/64 e está dentro do valor de mercado praticado, considerando se tratar de atos 
preparatórios e assessurios para o protocolo do pedido de cumprimento de sentença que 
deverá ser feito pela Procuradoria do Município. 

A urgência para a °matutação direta do escritório de Advocacia DUTRA, 
CARVALHO E MOURA ADVOGADOS (CNPJ: 12.422.504/0001-89) no presente caso se 
justifica pelo fato de que o crédito do Município está na iminência de prescrever, sendo 
necessário conhecimento especifico da matéria para a realização da apuração (liquidação do 
quantum debecuur) para possibilitar a efetiva recuperação dos valores aludidos. 

IV — DA RAZÃO DA ESCOLHA IN) FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

Em análise aos presentes autos, observamos que o escritório Proponente já tem 
experiência com a matéria e que o valor da consultoria está dentro dos preços praticados no 
mercado. 

Não é demais lembrar que a consultoria será realizada pelo Procurador do Estado 
do Tocantins signatário da proposta, que também esta responsável pela realização do 
cumprimento de sentença do prárpio Estado do Tocantins em face da União Federal para 
perseguir o mesmo crédito decorrente dos repasses deficitários do FUNDEF, entre 1998 e 
2000. 

V —DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Para a prestação desse serviço, a tabela de honorários praticada pela OAH/D7 prevê 
no item 115 (atuação em processo administrativo tributário de consulta) o valor entre 5% e 30% 
do beneficio econômico almejado, tendo o valor de 30 (URH) como o minimo para o trabalho 

Considerando o valor de até RS 329.397,00 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos 
e noventa e sete reais), sendo o valor ofertado de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 
reais) 
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Sobre o lema, o TCU já se manifestou: 

"Proceda quando tia realização de lialação. dispensa ou 
inmeigMaidade, ti consulta de preços correntes no mercado. mi 

fixadas par ffrgãO aia( uompmenie ou ainda constantes do 
sislemo de registro de prema. em nEmprimento ao difflosto mEE 

2& parágrafo único. inci.sm  III.e. ais 13. inciso IV. da Lew 
M.666/1993. os quais devem ser anexadas. ao procedimento 
lialtEMMIO (m). -  Acórdão-  17052003 Plenário 

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto 
acima, a orientação é que no caso de dispensa e inerdMbilidade seja obedecida à coleta de 
preços na mercado ou pode ser utilizado como parâmetro os findos par órgãos oficiais 
competente, que no caso foi adotado a mbela de honorários da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional de Brasile-DF. 

De acordo com a Lei 8.666193, após a cotação, adjudica- se o serviço aquele que 
possuir preço, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificaérlo ecornmico-financeira, e 
regularidade fiscal, de acordo como que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos 1,11, 
UI, IV. 

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a 
realidade do mercado em se tratando de serviço similar, podendo a Administração solicitá-lo 
sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

VI—DA ESCOLHA 

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação dos serviços 
pretendid s, f 

- DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS (CREU 12.422.504/0001-
89), neste ato represelnado pelo sócio Klédson de Moura Lima, brasileiro, casado, 
advogado inscrito na OAB/DF 54/756, Procurador do Estado do Tocantins e com 
endereço comercial na SH15 QL 6, Conjunto 8, Casa 15 Lago Sul Brasilia-DF, 
CEP 71620-085 

VALOR R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

Vil—DA DOTAÇÃO 

0003.0002.04.122.0003.2006, elemento de despesa: 33.90.39, Fonte: 0010.00.000 

VIII — DA HABILITAÇÃO JURiDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever 
de verificar os requisites de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, 
excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos 
documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, confornie estabelecido no § 1° do 
an 32 da Lei 8.666/93. 
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Cdpm do RO e CPF, Carteira da OAB.. 
'Ma  .1  9  Certidão negativa do débito para cora as Fazendas Federal, Estadual eMunicipal, 

Certidão Negativa dos Feitos da Justiça do Trabalho, 
d) Certidão 	 L-. 	 
°Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo r da 
Constituição rederaL 

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação 
jurídica e regularidade fiscal conforme fls. 

IX -DA CARTA CONTRATO -MINUTA 

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em 
epigrafe, definindo claramente as obrigações das partes, esta CPI. junta aos autos a Carta 
Contrato -Minuta 

X- CONCLUSÃO 

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatIveis com a 
realidade do mercado em se tratando de serviços similar, podendo a Administração solicitá-lo 
sem qualquer afronta â lei de regência dos certames licitatórios 

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar o escritório DUTRA, 
CARVALHO E MOURA ADVOGADOS (CNPJ: 12.422304/0001-89) relativamente a 
prestação dos serviços em questão é decisão discricionária do Prefeito Municipal optar pela 
contratação ou não, ante a criteriosa análise da Auditoria Interna e Procuradoria Jurídica de 
Ioda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento. 

Pium-TO, 10 de Junho de 2020, 

RAYLLANN 	A DE ARAUJO 
Presidente de Comissão de Licitação 
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AUTUAÇÃO DE PROCESSO 

     

PROCESSO N°060/2020 
DISPENSA N. °019/2020-PMP 

ASSUNTO: Contratação de serviços cfe consultada jurídica para elaboraçõo 

de estudos técnicos preparatórios, realização da liquidação do crédito 

que o Município possui em face da União Federal e confecção das 

Minutas sugestivas de peças judiciais para o cumprimento de sentença 

individual da tutela coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 

199961.00.050616-0, que tramita perante a Seção Judiciária do Estado 

de São Paulo relativamente aos recursos do extinto FUNDEF - Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, bloqueados, 

retidos, reduzidos ou não repassados pela União Federal. 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Pium - TO, 10 de Junho de 2020. 

RATLIANNE G 	A DE ARAUJO 
Presidente de CPL. 
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PARECER 11.1Ri1)1C0 

Modalidade da Licitação: 	DISPENSA DF. LICITAÇÃO -o" 019/2020 

Objeto 
	 Contratação de prestação de serviços de entranharia jurídica 

para elabora Do de estudos técnicos preparatórios, realieasido rla 
liquidação rio credito que o Município possui em face da Unia° 
Federal e confecção das minutas sugestivas de peças mimais para o 
cumprimento de sentença individual da Lii tela coletiva proferida nos 
autos da Ação Civil Pública rd 1990.61.00 050(116-0, que tramitam 
perante a Seção Judiciária do Estado de Sio Paulo rdaustamante aos 
recursos do fláll[0 FUNDF.I. - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental, bloqueados, retidos, 
reduzidos ou não repassados pela Unirão Federal- 

1 - DO PROCESSO: 

Os autos chega= a Assessoria Juridicri do Município parrt 

sten  fies  III() do art. 38 da Ini 11'11.666/93, a fim de verificar a legalidade da dispensa de licitação que 

tem como objetos comutação de preálasão de serviços de consultoria jurldica para elaboração 

de estudos técnicos preparatórios, realização da liquidação do crédito que o frlunicipio possui em face 

da União Federal c trunfe:ação das minuta sugeadva de peças judicia para o cumprimento de 

sarrenta individual da tutela coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública si° 199941.00.050616 

a, que tEunitam perante a Seçãfaudiciária do Estado de São Paulo relativamente aos recursos do 

extinto FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Futental, bloqueados, 

retidos, reduzidos ou não repassados pela União Federa 

Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por 

base, exclusivamente o orocesso de dista-usa  em face do que dispõe a Lei Federal ri" 0.666 de 

1993. Prestaremos a presente consultoria sob o prisma eauitamente juridico, ocasião em que não nos 

competia em momento algum .15Ílentrar na análise  aspectos de natureza eminentemente técnica ou 

administrativa. 
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Analisando o processn, verilleaRe que este encontra-se devidamente 

autuado, com a sohcilação da secretaria respon,ivd, especificação do sendeo/objeco a ser contratado, 

bem com a classificaçáo orçamentina final 

lk rdahidp. Fundamento e•opino 

II — FUNDAMENTAÇÃO 

Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de 

contrato entre a Adminixtracão e o particular nos casos estabelecidos no azi /4 da Lei 

8.666/93. 

Observa, mie a lei enumerou expressamente as hipótese& de dispensa 

de licitação sendo esteol taxativo. Neste seznido,as licaes do renomado :lesse Torres Pereitaymior: 

"As hipóteses de dispensebiltdiele do ao. 24 coosdruem rol taxativo isto n 
Admiram:ração somente poderá dispemaose de realizar a compedção se 

ou dinntai bem assiro enrolamento interno da entidade vinculada ente poderá 
criar hipótese de dispensabdideden 

Pela letra do artigo 24, inciso II, da Lei n" 8.666/93, licitação 

SOKENIE será dispensável quando o valor da contraracào a ser efetuada for de até R$ 17.600,50, 

importância essa correspondente a 1033 de Rs 176.000,00. 

Da a dál.ise 	disposidvo acima transcrito, comtataRe que para as 

despesas de pequeno valor, nos termos do art. 24, I e II, da Lei n. 8.666/93 a Administração onde 

desobrigar-se das formalidades de ratilicacão do ato de dispensa nela autoridade superior E 

de sua oublicacão na imprensa oficial, haja vista a simplicidade e a pequena relevância dessas 

contratações. 

T,R, porque o legislador entendeu que o valor da contrataç3o, abaixo 

de R$ 17.600p0 para serviços ç de R$ 33 000,00 para obras c serviços de engenharia, não justifica o 

dispêndip dc parcela bignificauva de recursos em ngorosos e minuciosos mecanismos de controle 

2 
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Com a Medida Provisória ri' 961, de 6 de maio de 2020, os referidos 

Iimitcs orçamentádos para as dispensas. da realização de processos licitatórios foram alteradiA. Os 

novos valores são de até R$ IODAM> (cem mil reais) na contratação de obras e, serviços dc 

engenharia, e de até R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para comprais e outros serviços. 

Ressalta-se, que para o serviço prestado em questão não se faz 

necessária a cotação de preço, vez tratar-se de advidade jun-dica uspetifica d eLabora 'Sio de estudos 

técnicos preparatórios, rcázação da liquidação do credite que o Município possui em face da União 

Federal e confecçUo das minutas sugestivas de peças judiciais, possihilitade cio debitnentO à sentença 

individual da nada coletiva proferida nos amos da Ação Civil Pública n 1999.61.00.050616-U, que 

tramita perante a 5 c,-  Judi 	 riria do Estado de São Paulo, relativamente aos recursos do extinto 

FUNDEI'- Fundo de Manuteneãoéllesenvolvirnento do Ensino Fundameriml, bloqueados, retidos, 

reduzidos ou não repassados pel ti Ui° Federal 

Auum venEca-se que o processo de dispensa se enquadra na hipouse 

ptevista no Arr. 24,11 da Lei 8666/93 e Medida Provisóna n"..)61., de 6 de maio de 2020, em razão do 

valor da aquisição, que é inferior ao Imite permitido para dispensas de licitação 

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme explanado acima, abstraindo da conveniência e mérito 

administrativo e técnico, bem como da execução de despesas opina-se  este pafrecedsta pela 

possibilidade iuddica do processo de dispensa  uma vc? em conformidade art. 24 da Lei 8666/43 

e Medida Provisória n" 961, de G de maio de 2020. 

Ressalvamos que este Parecer h apenas opinativo, não cabendo a 

este parecerista imiscuir-se em avaliação e colação de valores e preços de mercado, nem 

tampo co a técnica e qualidade do serviço, cabendo a disaticionariedade de escolha 

exclusivamente ao gestor, pautada pela conveniência e oportunidade administrativa. Alerta-

se tão somente ao gestor que se diligencie e se acautele quanto a exigência das mesmas 

3 
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impreterivelmente. Ainda, deve-se atentar à justificadva da contrafação, seus valores e 

quantitativos. 

Ademais, recomenda-se ainda a noineação de fiscal de contrato, 

quando da [emoli/n-1n deste, nos termos do art. 	para emitir relatório sobre o efenvo 

cumprimento do ,strviyo, 4estos e valores de mercado 

Este parecer catà adstrita a análise formal do processo, AUL 

contudo adentrar na oportunidade e conveniência analisar ou acompanhar a execução do 

referido objeto o qual estará sob a responsabilidade de ordenador de despesas e Fiscal do contrato. 

É, o parecer, sna j 
Pium/TO, 11 de junho de 2020 

1. 
OAB 2.365 

PÉTBLIO S ALVES 

AvemdaDidgenes de Brito. n° 01— Setor Alio da Boa Vista— CEP. 77:570- 000 PIUM -10. 



Estado do Tocantins 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM 

°O Despertar de um Tempo Novo" Puir: 
PROCESSO N. 060/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 019/2020 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Venho RATIFICAR A DISPENDA DE LICITAÇÃO fundamentada no art. 24, inciso II da Lei 
n. 8.666/93. Reconheço a DISPENSA DE LICITAÇÃO para: contrafação de prestação de 
serviços de consukoria jurEdica para elaboração de estudos técnicos preparatórios, realização da 
liquidação do crédito que o Município possui em face da União Federal e confecção das 
mnutas sugestivas de peças judiciais para o cumprimento de sentença individual da tutela 
coletiva proferida nos autos da Ação Civil Público n1  1999.61.00050616-0, que tramita 
perante a Seção Judiciária do Estado de São Paulo relativamente aos recursos do extinto 
FUNDEI? — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, bloqueados, 
retidos, reduzidos ou não repassados pela União Federal, a ser realizado pelo escritório de 
advocacia DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS (CNPJ: 12.422.504/0001-
89), neste ato represelnado pelo sócio Klédson de Moura Lima, inscrito na OAB/DF 54.756, 
com endereço comercial na SEIS QL 6, Conjunto 8, Casa 15, Lago Sul Brasília-DF, CEP 
71620-085. 

Ci preço este compatível com o praticado no mercado, com o valor de RS 17.600,00 
(dezessete mil e seiscentos reais). 

Determino que se proceda epublicação do devido extrato na forma da lei. 

Pi 	T0,12 de Junho de 2020 

Valde 	Oliveira Barros 
ta Municipal 

Avenida DlOgenes de Brito, n° 01 — Setor Alto da Boa Vista —CEP. 77.570 —000 PIUM - T06 
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irrst? ESTADO DO TOCANTINS 

lat PROCURADORIA GERAL M 

REPZiütit FEDERATIVA CO ~AUL 

Determino às autoridades 
subordinadas que pintem ao portador 

desta carteira apoio e auxilio para o 
desempenho de suas funções. 

2697400 	SSP/PB 
N. dnfen.iders 	 aregépe !Apedido, 

036.181854-80 4.111-B/TO 

F11~10: 
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ANTÓNIO DA SILVA LIMA  

„.„ MARIA NEUMA TEIXEIRA DE M. LIMA 

„0  15/9/2008  
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ioloam981 
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0361Bd 654-60 

VIA 	fOEDIDOEM 

0! 16101'2020 

ORDEM _ DOS ADVOGADOS DO P 5 xE 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
IDENTIDADE DE ADVOGADO 

KLEDSON DE MOURA LIMA 

co 

ANTONIO DA SILVA LIMA na- MARIA NEUMA TEIXEIRA DE M LIMA 
NATURALIDADE 

PICOS-PI 

• AG 

2 697 400 - SSP-PB 

O 

DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR 
PRESIDENTE 



LÚCIO FLAVIO DO ROSA 
CPF: 230 893 892-49 

Prefeito Municipal de Manicore 
CW.1'04.197.166/0001-09 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE 

GABINETE DO PREFEITO 	MÁNICORE 

rh. 	 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

Atesto nava todos os fins de direito. que os Advogados: Dr. ANDRÉ 
PINHEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/PB 
sob o n" 13.263; FREDERICO CÉZAR ABINADER DUTRA, brasileiro. 
divorciado, advogado inscrito na OAB/TO sob o n°  4098-B; e KLEDSON DE 
MOURA LIMA, brasileiro. casado, advogado inscrito na OAB/TO, sob o número 
411 I-B. estes dois últimos atualmente com sociedade de advogados devidamente 
eonstittiála sob o MOURA k DUTRA ADVOGADOS. pessoa juridica de direito 
privado. i nse r it o no C NP.' sob o if 15.088.8710901-20. com  escritorio 
devidamente estabelecido Ha 	•Feotônio Segurado, Ocl. 501 Sul. Conj. 01, Lt. 96, 
SI. 608, Fd. Amazónia Center. Plano Diretor Sul. CEP. 77016-002, Palmas-TO, 
forneceram os serviços dc advocacia para a recuperação de créditos de fundo 
orçamentários ou tributários. em especial àqueles referentes aos repasses ao 
MunicMio de ManicorMAM. ora declarante. das diferenças advindes do cálculo do 
valor mínimo anual por :Mem desconsiderando a média nacional, a titulo de 
complementaçáo da transIMMIcia dos recursos do Fumlo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Atestamos, ainda. que tais preStaçbes de Serviços foram e continuam 
sendo executadas. satislMoriamente, surtindo, até o presente momento, os efeitos 
desejados. inclusive com ;R:j1X1:10 favorável nos autos da APELAÇAO/REEXAME 
NECESSÁRIO N. 0007-144-i5.2010.4.01.3400/DF, em trâmite no Egrégio 
Tribunal Regional do E Região. não existindo em nossos registros, até a presente 
data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 
assumidas. 

Por ser expressOu da verdade, firma-se o presente. 

Manicure-AM. 12 de março de 2014. 

1  --, 	GanineIe do Prefeilo - GPMM 
v.  Av 6MUND Vargas n 574 -Centro - CEP 69 ZOO-061 

.2-t.--- 	Fone (9713365.215I - (97) anal SI B1 -07)91457652 
Manicorif -Amimam 



içAfX4 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	15088872/0001-20 

Razão Social: MOURA E DUTRA ADVOGADOS 

Nome Fantasia:moura E DUTRA ADVOGADOS 

Endereço: 	QD 501 SUL AV TEOT SEG Cl 01 LT 608 SN EDIF AMAR 
CENTER / PLANO DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77015-002 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 15/02/2016 a 15/03/2016 

Certificação Número: 2016021509373659108515 

Informação obtida em 19/02/2016, às 19:02:23. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

IMA/2016 FORCADARRAr.c/ixa.gor-DEEDreseCOCIEDDCFSDPSDAEAW up,VARPasscankmic/-194136CULVARDRAAr10413ECRLVARUETOR. 

IMPRIMI*  VOLTAR 

rawswavarrixaxxxxxrdair 
	 onrrEFAMEFETVÉRffessmalatizie4IRATIVARPFssocE 	LEVARUDTOAVARIns... 



e TJDFT Poder Judiciário da União 
TRIBUrafti DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E LOS TERRITÓRIOS 

C PL 

-rara 

  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 

Ver Instáncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de 
f alfinetas e recuperações Judiciais disponivels até 27/05/2020, NADA CONSTA contra o nome por 
extenso e CPF/CNPJ de: 

DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS 

12.422.504/0001-89 

OBSERVAÇÕES: 
Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a Utuloridade ser conferida 

pelo interessado e pelo destinatário. 
A certidão será emitida de acordo com as Informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 

processos com dados desatualizados, o Interessado deverá requerer a atualização Junto ao tufe° ou Moeu julgador. 
A certideo será negativa quando não for possNel a individualização dos processos por carência de dados do Poder 

Judiciário. artigo So,§ 2o da Resolução 121 /CNJ). 
A certidão cível contempla ações eiveis, execuções fiscais execuções e Insolvências civis, falências, recuperações 

judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curateles. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais Informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.fidftjus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 

A certidão Nye' atende ao disposto no indso lido artigo 31 da Lei 8.666/1993. 
Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não [multada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (vnervetjdftjus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
Impresso. 

uni-tida gratuitamente pela intemet em: 27/05/2020 

Selo digital de segurança: 

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*" 

Página 1 dei 	 27/05/2020 23: 

MUc 	Naclen de Enteio de cettidoes do TJDFT 
Firam da Brasília - Milton Sebastião Bautoaa, Praça MunlOpal - Lata 1, Bloco A, Ale 5. Térreo 

Enes ai e - DE 
Horário de arenfinemp: 7h às 1 911, de segunda a serta1aIrk 0E10 rorlado.. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CER1IDA0 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS 
CNPJ: 12.422.504:0001 4B 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam penciéndas em seu nome, relativas n créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (AGFA). 

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas fitais e. no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas ini a 'c( do parágrafo único do ai. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada à vedficação de sua autentiddade na Internet nos 
endereços ghtipiergagov.br> ou Flatp://www,pgfn.gov.bre. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBAFGEN nv 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 23:48:25 do dia 27/05/2020 <hora e data de Brasiliam 
Válida até 23/11/2020. 
Código de controle da certidão: BESEL2I115.C5F0.132FE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, 
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DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SIJOSECRETARIA DA RECEITA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CERTIDÃO R° 	, 18D-03.147.383/2020 
NOME 	 : DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS 
ENDEREÇO 	: MIOS DL 6 CJ 8 LT 15 
CIDADE 	 : ST DE HAMTACOES INDI 
CPF 	 . 
CNPJ 	 : 12.422.50010001-89 
CF/DF 	 : 0754788100185 - ATIVA 

INALIDADE 	: LICITACAO 

	 CERTIFICAMOS QUE 	 

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, Inclusive os 
relativos à Divida Ativa, para o conhabuinte acima. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos 
que venham a ser apurados. 

Cartada erpedida conforme Decrela »tardia( n° 23.873 de 04/67/2003, gral/diamante. 

Valida até 26. de Junho de 2020. 

27 dc Mino ec 202e 

Certidão emitida via internei âs 23:43:23 c deve ser validada no endereço wwwlaieodadfgoyhr 

'casses/ 	ctecnireste_calideo et m 



TJDFT 
Enzardifindódo ria União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DG DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORILIS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS) 

ia e 2a Instancias 

CERTIFICAMOS que após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de açães criminais 
disponíveis até 27/05/2020, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de: 

KLEDSON DE MOURA LIMA 
036.181.854-80 

( MARIA NEUMA TEIXEIRA DE MOURA LIMA! ANTONIO DA SILVA LIMA) 

OBSERVAÇÕES: 
Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 

pelo interessado e pelo destinatário. 
A certidão será emitida de acordo com as infomifições inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 

processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualizado junto ao juizo ou órgão julgador. 
A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por caréncia de dados do Poder 

Judiciário. (artigo 30, § go da Resolução 121/CNJ). 
A certidão cível contempla ações cíveis, execuções (isca execuções e insolvências civis. falências, recuperações 

judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdiçdes, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.fidfljus.br. no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 

A certidão cível atende ao disposto no Inciso li do artigo 31 da Lei 0.666/1993. 
Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (wervoldft.jusAN, no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

mitida gratuitamente pela Internet em: 27/05/2020 

selo digital de segurança: 
om VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS mr* 

Pára 1 444 
	 27/05/2020 	42 
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treta@ -DF 
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IDENTIFICAÇÃO 
Empresa: DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS COM: 12422504/0001-89 

Signatário (s): Khidson de Moura Lima 	 • CPF: 036.181.854-80 

cFri. 

DECLARACÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso 
NEFIll de art. 7 da Constituição Federal, d,e 5 de /zimbro de 1988, c no inciso V de art. 27 da Lei 
e 8.666, de 21 de junho de 1993 acrescido pela Lei n" 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nào 
possa/ em seu quadre de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
dindição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, ria condidao de aprendiz? 

SIM 	NÃO 

Bra ilia-DE 28 de Maio de 2020 

KLEDSON DE 
MOURA LIMA 

Assinado de forma digital por 
KLEDSON DE MOURA LIMA 
Dadas: 2020.05.2B 0025:48 
-03'00' 

Médson de Moura Liou 
OAB/OF 54.756 

Brates,nsurspc Cot Io e, Cdsa 15.18P 5141- Brasfila-DF. CEP T1520-055  
P. =5,63 99109-1750 E-matE:endellamlIntg@ginailcom 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
ROCHA & COELHO ADVOCACIA 

CNPI: 12.422.504/0001-89 

Por este instrumento panicular. THMS RAMOS ROCHA, brasileira, divorciada, 

advogada, natural de Catanduva SP, nascida em 01/00/196S filha de José Rocha 

Filho e Clara Lucia Cardoso Ramos Rocha, residente e domiciliada à Quadra 704 

Sul, Alameda 6. Lote 12, CEPt 77.022-3111, Palmas - TO, portadora da Carteira de 

Identidade no- 301.734 SSP/TO - Via, expedida em 19/04/1999, Carteira 

profissional OAB/TO n°.337 e na OAB/DF ng. 30.387, expedida em 12/08/2009 e 

CPF ng. 070.439.588-65; GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA, brasileiro. 

solteiro. advogado, natural de Brasília - DF, nascido em 26/07/1983 filho de Jorge 

Benedito Silva e Edilena Pereira Silva, residente e domiciliado no CondomMin San 

Ofego, Rua 07, Casa 60, Setor Habitacional jardim Botânico, Lago Sul BraSilia - DF, 

CEP: 71.680-362. portador da Carteira Profissional OAB/DF ng. 28.758. emitida 

em 07/07/2010 e CPI°, 993.903531-49, únicos sócios da Sociedade Simples 

ROCHA & COELHO ADVOCACIA. devidamente Inscrita na ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL sob o n°. 1720/10, por 

despacho de 06/08/2010 e no CHIN sob o fl. 12.422.504/0001139, estabelecida 

no SMAS, Trecho 03, Conjunto 03, Bloca '8". Sala 220, Edifido'The Union Office - 

Setor de Múltiplas Atividades Sul - Brasília - DF, CEP: 70.610-635, resolvem de 

comum acordo e na melhor forma de Direita, alterar o Contrato Social e 

consolidado conforme as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1 - A Sociedade mudou sua sede para SHIS, QL 6, Conjunto 8, Casa IS. 

Lago Sul, CEP: 71620-085, nesta Capitl. bem como mudou a nomenclatura para 

DUTRA. CARVALHO E MOURA Ade° 



Cláusula 21  E. admitido na Sociedade, KLEDSON DE MOURA LIMA, brasileiro, 

casado, advogado. natural de Picas - PI, nascido em 10/0B/1981, filho de António 

da Silva Lima e Maria Rama Teixeira de Moura Lima, residente e domiciliado na 

Quadra 308 Sul Alameda 10, Lote UM 01, Ed. Maria Clara, Apt. 303, Bloco A. 

Palmas-TO. CEP: 77021-068, inscrito na OAB/DF na. 54756, emitida em 

11/04/2017 (suplementar) e OAB/TO :19  4111-13. expedido em 17/03/2008. 

portador do FIG n9  2.697400 SSP/PB e inscrito no CPP, 036.181.854-80; 

FREDERICO CRIAR ABINADER DUTRA, brasileiro, casado, advogado, natural de 

Mnaus - AM, nascido em 18/07/1980, Alho de José Cardoso Dutra e Maria de 

Fátima Abinader Dutra, residente e domiciliado na SQ5 303, Bloco D. Apto. 506, 

Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70336-040, inscrito na OAB/DF rg. 18.487, emitida em 

13/05/2016. portador do RG n9  1375.699-0 SSP/AM e Inscrito no CPF: 

852.294.071-15: KLEBER LEONARDO DE LIMA CARVALHO, brasileiro. 

divorciado, advogado, natural de leão Pessoa - PB, nascido em 08/04/1980. filho 

de José Clovis Pereira de Carvalho e Fátima Francisca de Lima Carvalho, residente 

e domiciliado na Rua Golfo QMSW 6, Lote 2. Apto. 202-B. Edf. Espaço Vila Verde, 

Sudoeste, Brasilia-DF, CEP: 70680-600, inscrito na OAB/DF n9.55,051, emitida em 

11/05/2017 (suplementar) e OAB/PB n9  16.592, expedido em 04/11/2011, 

portador do RO na 2556680 5SP/PB e inscrito no CPF: 035-290.574-36. 

Cláusula 31  - Retiram-se da Sociedade os advogados THAIS RAMOS ROCHA. 

brasileira, divorciada, advogada, natural de Catanduva - SP, nascida em 

01/09/1965, Iliba de José Rocha Filho e Clara Lúcia Cardoso Ramos Rocha, 

residente e domiciliada à Quadra 704 Sul. Alameda 6, Lote 12, CEP: 77.022-318. 

Palmas - TO. portadora da Carteira de Identidade na. 301.734 SSP/TO - Via. 

expedida em 19/04/1999. Carteira prorssinnal OAB/TO na, 337 e na 0A0 /DF na. 

30.387, expedida em 12/08/2009 	PE na. 070.439.588-65; GUILHERME 

PEREIRA COELHO SILVA, brasileiro, so 	o advogado. natural de Brasilia - OF. 



KLEDSON DE MOURA LIMA 
	

333,33 

FREDERICO CEZARABINADER DUTRA 
	

333,33 

RDO DE LIMA CARVALHO 	333,33 

10.000 

333,33 33,3 

333.33 33.3 

333,33 33,3 

10.000.00 100 

N`>. 

nascido em 26/07/1983, filho de Jorge Benedito Silva e Edilena Pereira Silva, 

residente e domiciliado no Condomínio San [Nego, Rua 07, Casa 60. Setor 

Habitacional jardim Botânico, Lago Sul - Brafilia - DF, CEP: 71.680-362, portador 

da Carteira Profissional OAB/DF IV/. 287513, emitida em 07/07/2010 e CPF: 

993.903.531-49, que neste ato cedem e transferem a integrafidade de suas cotas de 

capitais aos novos sócios, da seguinte forma: 

A sócia THAÍS RAMOS ROCHA cede e transfere 100 (cem) 

cotas de capitai no valor de RS 100,00 (cem reais) de forma 

igualitária aos sócios entrante KLEDSON DE MOURA LIMA. 

FREDERICO CEAR ABINADER DUTRA e KLEBER LEONARDO DE 

LIMA CARVALHO. 

O sócio GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA cede e transfere 

9.900 (nove mil e novecentas) cotas de capital no valor de RS 

9.900,00 (nove mil e novecentos reais) de forma Igualitária aos 

soeleis entrance KLÉDSON DE MOURA LIMA. FREDERICO CEZAR 

A81NADER DUTRA e KLEBER LEONARDO DE LIMA CARVALHO. 

Parágrafo Único: Os sócios retirantes dão plena, Dica e total quitação aos sócios 

remanescentes, pela transação efetuada, e nada mais tem a reclamar da sociedade, 

ou dos sócios Individualmente. 

Cláusula 41- Em face da alteração acima, n Capital Social ficou assim distribuidor 

Sócios 	 Quotas 	RS 



Parágrafo Único- O capital social está integralizado em moeda corrente nacional. 

Cláusula SI - A administração dos negócios sociais caberá ao sócio FREDERICO 

CÉZAR ABINADER DUTRA. que usara o titulo de Sócio Administrador, praticando 

os atos conforme estabelecidos nos parágrafos seguintes no biênio 2017/2019, 

sendo que a escolha do sócio administrador se dará mediante reunião dos sócios 

cotistas, devidamente registrada a Ata a cada dois anos. ' 

Parágrafo 1°: E absolutamente vedado, sendo nulo e Inoperante em relação â 

Sociedade, ouso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e 

Interesses sociais, Inclusive prestação de avais, fianças e outros atos a favor, 

mesmo que a beneficio dos próprios sócios. 

Parágrafo V: A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte do 

administrador, Implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil. 

Parágrafo 3°: Pelos serviços prestados á Sociedade. o administrador terá direito a 

remuneração, a titulo de 'pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com 

as disponibilidades financeiras. 

Cláusula 61: O exercicio social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, 

com a apresentação do balanço patrimonial e resultado económico do ano fiscal, 

cabendo aos titulares os lucros ou perdas apurados. 

Parágrafo 12: Poderão ser levantados balanços intermediários mensais. 

trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis para eventual distribuição 

de lucros 	puração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da 

Sociedade, d I rado entre os sócios em reunião, lavrando-se a respectiva Ata. 
1(7  

/ 



Parágrafo a*: É permito que os sócios distribuam os lucros de forma dissociada 

dos percentuais de capital social, mediante Acordo Societário e direcionado para 

cada contrato individualmente firmado pela empesa. 

Cláusula 71: A forma, de cálculo e o modo de pagamento dos haveres e dos 

honorários de cada causa contratada, bem como dos eventuais honorários 

pendentes devidos ao sócio falecido, assim coma ao que se retirar da sociedade ou 

que dela for excluído, serão deliberados entre os sócios em reunião, lavrando-se a 

respectiva Ata. 

aluSula SI: Os sócios podem exercer a advocacia autonomamente e auferir os 

respectivos honorários como receita pessoal. 

Cláusula 91. Sendo a Sociedade composta por 03 (três) sócios e ocasionado a 

morte, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sócio, não 

Implicará na dissolução da Sociedade, assumindo o cargo de liquidante um dos 

sócios remanescentes, que procederá aos trâmites da liquidação na forma da Lei, 

salvo se dissolução ocorrer por hipóteses de retirada, dissensão ou denúncia do 

Contrato Social, casos em que o liquidante será escolhido pela maioria do Capital 

Social ou por eleição entre os sócios cotistas. 

As demais disposições contratuais não alcançadas pelo presente instrumento 

permanecem em vigor. 

À vista da atração ora ajustada, consolida-se' o Contrato Social, com a seguinte 

redação: 

    



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 

DUTRA, CARVALHO E MOURA Advogados 

CN9: 12.422304/0001-89  

CAPITULO I 

Da Razão Social e Sede 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade de advogados gira sob o nome empresarial de: 

DUTRA, CARVALHO E MOURA Advogados e o nome fantasia de DUTRA, 

CARVALHO E MOURA Advogados, tem sua sede nesta Capital, SHIS. QL 6, 

Conjunto 8, Casa 15, Lago Sul CEP: 71620-085. 

CAPITULO II 

Dos Objetivos Sociais 

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem por objetivo disciplinar a colaboração 

reciproca no trabalho profissional, bem como o expediente e resultados 

patrimoniais auferidos na prestação de serviços de advocacia em geral. Aqueles 

serviços privativos da advocacia, conforme reservados no Estatuto dos Advogados, 

serão exercidos Individualmente pelos sécios, ainda que revertam ao património 

social os respectivos honorários. 

CAPÍTULO 11i 

Do Capital Social 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é no valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais), 

dividido em 1 	0 (dez mil) cotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma, 

cr-xt 



totalmente subscrito em moeda corrente do Pais pelos sócios, ficando distribuídos 

da seguinte forma: 

Sécios Quotas : 	RR 
% 

33,3 
1 

!, KLEDSON DE MOURA LIMA 333,33 333,33 

PREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA 333,33 i 	333,33 33,3 

33,3 

100 

1 

1! 
RLEBER LEONARDO DE LIMA CARVALHO 333,33 1 	333,33 

TOTAL 10.000 10.000,00 

Parágrafo la: Nos termos do disposto no art. 1.052 do Código Civil Brasileiro, a 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo 

todos solidariamente pela integralização do Capital Social. 

CAPÍTULO IV 

Da Responsabilidade dos Sécios 

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social. 

Parágrafo I°. No exercício da advocacia com o uso da razão social, os sécios 

respondem subsidiária e limitadamente pelos danos causados a clientes, por ação 

ou omissão, sem prejuízo da responsabilização disciplinar do sujeito causador do 

dano_ 

Parágrafo 2°. Os responsáveis por atos ou omissões que causem prejuízo à 

Sociedade e/ou a terceiros, deverão cobrir as perdas sofridas pelos demais sócios, 

de forma Integral. 

Parágrafo 3°. Nas rocurações outorgadas pelos clientes à Sociedade. os sócios 

sedo nomeados 3 	.dualmente. devendo os instrumentos respectivos conter o v 

, \ 

1 



número de Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. e indicar a Sociedade de 

que façam parte. 

CAPITULO V 

Da Administração Social 

CLÁUSULA QUINTA: A administração dos negócios sociais caberá ao sócio 

FREDERICO CÉZAR ARINADER DUTRA, que usará o titulo de Sócio 

Administrador, praticando os atos conforme estabelecidos nos parágrafos 

seguintes no biênio 2017/2019, sendo que a escolha do sócio administrador se 

dará mediante reunião dos sócios cotistas, devidamente registrada a Ata e a cada 

02 (dois) anos. 

Parágrafo 1°: E absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à 

Sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e 

interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos a favor, 

mesmo que a beneficio dos próprios sócios. 

Parágrafo 20: A pratica de atos não inerentes ao objeto social por parte do 

administrador, Implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil. 

Parágrafo 3°: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a 

remuneração, a titulo de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com 

as disponibilidades financeiras. 

CAPÍTULO VI 

E 	micto Social. Balanço e Resultados Sociais 

  

  



CLÁUSULA SEXTA: O exercido social se encerrara em 31 de dezembro de cada ano 

dvil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado económico do ano 

fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas. 

Parágrafo 12: Poderá.) ser levantados balanços Intermediários mensais, 

trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, para eventual distribuição 

de lucros ou apuração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da 

Sociedade, deliberado entre os sécios em reunião, lavrando-soa respectiva Ata. 

Parágrafo 2e: É permito que os sócios distribuam os lucros de forma dissociada 

dos percentuais de capital social, mediante Acordo Societário e direcionado para 

cada contrato individualmente firmado pela empesa. 

Parágrafo 30: O primeiro exercício social findara em 31 de dezembro de 2017, 

Parágrafo 4°1 Nenhuma destinação será dada aos resultados sociais até que os 

sócios a deliberem em reunião, lavrando-se a respectiva Ata. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A forma de calculo e o modo de pagamento dos haveres e dos 

honorários de cada causa contratada, bem como dos eventuais honorários 

pendentes devidos ao sócio falecido, assim como ao que se retirar da sociedade ou 

que dela for excluído, serão deliberados entre os sécios em reunião, lavrando-se a 

respectiva Ata 

CLÁUSULA OITAVA: Os sécios podem exercer a advocacia autonomamente e 

auferir os respodjv honorários como receita pessoal 



 

CAPITULO Vil 

Da Duração da Sociedade e Eventos de Dissolução 

CLÁUSULA NONA: A duração da Sociedade é por tempo Indeterminado. 

Parágrafo Único: A Sociedade Iniciou suas atividades em 12 de julho de 2010. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Sendo a Sociedade composta por 03 (três) sócios e 

ocasionado a morte, Incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer 

sócio, não Implicará na dissolução da Sociedade, assumindo o cargo de liquidante 

um dos sócios remanescentes, que procederá aos trâmites da liquidação na forma 

da Lei, salvo se dissolução ocorrer por hipóteses de retirada, dissensão ou 

denúncia do Contrato Social, casos em que o liquidante será escolhido pela maioria 

do Capital Social ou por eleição entre os sócios coristas. 

Parágrafo Único: Entrando a Sociedade em liquidação, os ativos ou passivos que 

por final se apurarem, serão distribuidas ou suportados pelos sócios na proporção 

em que titularem o Capital Social. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A dissolução prevista na Cláusula anterior não 

ocorrerá se o (s) sócio (s) remanescente (s). no prazo de até 90 (noventa) dias do 

fato ocorrido ou do recebimento da notificação expressa do outro sócio quanto a 

sua retirada ou dissenção, manifestar a intenção de dar continuidade à Sociedade 

Parágrafo 1c: Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantado um Balanço 

especial em prazo subsequente de 90 (noventa) dias, para apurar o valor liquido 

do Patd 	Sodal e das cotas. Feito isso, o valor das altas do sócio falecido. 

incapadtad 	solvente ou retirante será pago ao próprio ou a seus herdeiros, 



conforme a hipótese. cm até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, 

devidamente corrigidas pelo mesmo Indico aplicável à correção dos ativos sociais, 

vencendo-se a primeira a 30 (trinta) dias da assinatura da Alteração Contratual e 

as demais em Igual data dos meses seguintes. 

Parágrafo 2°: Em caso de exclusão do sócio por quaisquer das hipóteses previstas 

em Lei, inclusive por perda tio registro de Inscrição na OAB e deliberação da 

maioria absoluta do Capital Social, que concomitantemente delibere a 

continuidade da Sociedade, proceder-se-á conforme previsto no Parágrafo I. 

Desta Cláusula. 

Parágrafo 3°: Não ocorrendo a continuidade a Sociedade estará dissolvida. 

processando-se os trâmites de sua liquidação sendo liquidante aquele sócio ou 

terceiro que for indicado pela maioria absoluta do Capital Social. 

CAPITULO VIII 

Da Cessão e TransferEncla de Colas 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Aos sócios é reservado o direito de preferência na 

aquisição de cotas do capital. 

Parágrafo IL. O sócio que desejar ceder ou transferir total ou parcialmente suas 

cotas, deverá notificar o sócio remanescente de sua Intenção, especificando 

quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual 

Interessado, que deverá atender a qualificação de advogado inscrito. 

Parágrafo 2g: Em prazo subsequente de 30 (trinta) dias da efetivação da 

notificação, o çfo remanescente deverá manifestar expressamente se deseja 



exercer o seu direito de preferência e/ou, se possui alguma restrição ao ingresso 

do eventual interessado na Sociedade 

Parágrafo 3°: incorrendo o exercício do direito de preferência por parte do sócio 

remanescente sobre a totalidade ou parte das cotas ofertadas e não havendo 

restrição ao ingresso do eventual interessado na Sociedade o sócio ofertante 

poderá alienar as cotas sobre as quais não tenham recaído o direito de preferência 

ao terceiro Interessado, nas mesmas condições em que as tenha ofertado ao sócio 

remanescente. 

Parágrafo 42: Havendo desinteresse do sócio remanescente no exercicio do 

direito de preferência, mas havendo restrições sua ao ingresso do eventual 

Interessado, a Sociedade dissolver.se-a operando-se sua liquidação nos termos da 

Cláusula Décima Primeira. 

CAPÍTULO IX 

Disposições Gerais 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A solução dos casos omissos será adotada 

consoante às disposições legais vigentes ao tempo e resolução da maioria absoluta 

do Capital Social. 

Parágrafo Único: Em caso de divergência entre os sócios, os mesmos sujeitar-se-

ao-a solução por luizo arbitrai, instaurado no Tribunal de ttica e Disciplina na 

Seccional da OAB onde a Sociedade for registrada. 

ai 



Pie 	 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Todos os honorários recebidos pelos advogado 

que Integrem a Sociedade reverterão em benefício da mesma, compondo os 

resultados sociais. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Os sócios que integram a Sociedade não poderão 

advogar particularmente. Os processos ajuizados, antes da presente alteração 

contratual, serão convalidados Individualmente. 

Parágrafo único: Esta cláusula não será aplicada nos casos de advocacia a 

parentes e familiares e/ou em casos especificou desde que estes não firam os 

Interesses da Sociedade e possuam a anuência da maioria dos Sócios. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: As alterações deste Contrato Social serão sempre 

consolidadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito como foro essencial e contratual o da 

Circunscrição Especial judiciária de Brasília, com exclusão de qualquer outro. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os sécios KLEDSON DE MOURA LIMA e 

FREDERICO CEVAR ABINADER DUTRA declaram, de acordo com o art. 30, inc. I 

da Lei 8.906/94, que ocupam o cargo efetivo de Procurador do Estado do 

Tocantins - TO e que possuem os impedimentos legais por tal fato. Declaram 

também, e juntamente com o sócio KLEBER LEONARDO DE LIMA CARVALHO, 

sob as penas de Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da 

Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se 

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o 

acesso a cargos públicos; ou por crime (alimentar, de prevaricação. peita ou 

suborno, con 	Ao. peculato ou contra economia popular, contra o sistema ( 



Brasilla-DP, 21 de junho de 2017. 

KLEDSON DEMO e RA LIMA 

Kix RVALHO 

financeiro nadonal, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 

de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, *10, GC/02). 

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento em 04 

(quatro) Mas de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas também 

infra-assinadas. 
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DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO COMERCIAI  

Eu, KlEdson de Meara Lima, brasileiro, casado, advogado inscrito na 
OAB/DF e 54.756, residente e domiciliado na SQS 202, Blime B, apto 305, Brasília-DF, 
CEP; 70232-020, declaro, para todos os fins, que sou sócio do escritório de advocacia 
DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS (CNPJ 12.422.504/000149) 
sediado no SHIS QL 6, Conjunto 8 Casa I5, Lago Sob Brasilia-DF, CEP 71620-085 e que 
trabalhamos em coworking nesse mesmo espaço com o escritório de advocacia LEITÃO, 
SOUZA E LANDIM ADVOGADOS (CNP]: 1 IS.254.325/0001-66) que figuram solho 
locatários do imóvel, na forma do contrato em anexo. 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente 
de que responderei criminalmente cm caso de falsidade das infommenes aqui prestadas. 

Brasilia-DF, 10/06/2020. 

ELEDSON DEMOUFLA LIMA 
UMA 	 Dadaka 2020 06 10 14:4433a 

Assinatura do Declarante 

KLEDSON DE MOURA 

SHISOL 6, CoquoLv a. 1}a IS. Lago Sul Brasília-DE.(13P 71620-05( 



CONTRATO DE LOCACÃO DE IMÓVEL 

Pelo presente Contrato de Locação de Imóvel Residencial, que entre si fazem. MARIA REGINA 
FROTA DE NEGREIROS, brasileira, casada, empresária, ponadora da caneiro de identidade ne  
270.502 SSINDF, CPF r 096.638.001-00. rendem° e domiciliada nesta eidaded seguir denominada 
simplesmente LOCADORA, e INALTIO ROCHA LEITÃO, 0A13.P11 2506. OAB-DF 2380. CPF 

074.661.614-72. brasileiro. casado. procurador do estado da ?amiba. capa4 residente e 
domiciliada nesta cidade, a seguir denominada simplesmente LOCA TARIO. tem entre si justa e 
contratada. por este instrumento contendo 15iquinze) páginas, e na melhor Temia de direito, a 
presente locação mediante as cláusulas c condições abaixo discriminadas e disposições legais 
pertinentes. que voluntariamente aceitam e outorgam: 

Is FIADOR: 

Na condição de Redor (este coobrigado(s1 em todas as Cláusulas e obrigações, corno solidariots1 
principal oW pagador tes) independentemente, do prazo anal do contrato, comparece(m): 
GENTIL FERREIRA DE SOUZA. NETO, brasileiro, c sedo,  capaz. , penados da CI n° 1799919 
SSP-RN, e do CP! a 048.508.494-5t residente e domiciliado à QRSW 1)3, BLOCO -A-1^. 
APTO 201, BRASÍLIA-DF. 

r FIADOR: 

Na condição de fiador (es) e conlmgado(s), eia todas as Clausulas e obrigações, como solidarin(s) e 
principal (ais) pagador (est independentemente, do prazo final do contrato. comparece(m): LÚCIO 
LANDIM BATISTA DA COSTA, brasileiro, casado, calor, procurador do estado da Paraíba, 
portador da Cl?07000164-22 SSP-BA, OAB- BA 216)1 e do CPF 835.1973115-20. residente 
e domiciliado á SQSW 3011  BLOCO sr, APTO 502, BRASÍLIA-DF, 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO 
11.0 objeto do presente contrato é a locação do imóvel situado no SHIS QL 06, CONJUNTO 08, 
CASA 15, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, que. o LOCAI ÁRIO recebe nas condiellea em que se 
encoram, conforme registradas TIO Termo de Vistoria e nas empalias digitais gravadas no Compete 
Disc - CD que integram MIT contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
2.1. O prezo de vigência de locaçãoe de 36 (trinta e seis) meses, de 05/042013 a 04/04(2016, 
2.2. A LOCADORA não rodeie solicitar o imóvel ames do vencimento do contrato e, COO » 

LOCATÁRIO devolva o iinlool antes de decorrido o prazo contratado. pagará ao LOCADOR a 
multa de 3 (nes) meses do aluguel vigente. San propilas de eventuais perdas e danos. 

CI_ALSULA TERCEIRA - DO VALOR 
31. O valor mensal do aluguel é de RS 12.000.00 (doze mil reais) 

CLÁUSULA DA A - DA PERIODICIDADE DE REAJUSTE 



4.1. O valor do aluguel definido no bem 3.1. da clausula terceira serà reajustado anualmente com 
luso na variação do indice Geral de Preços de Mercado - 1GPM/EGV. 
42. Oconendo qualquer alteração na legislação que estabelece a periodicidade para reajuste nos 
contratos de locação de imóvel. as partes acordam. desde já, para todos os ting de direito que o valor 
do aluguel passara a ser reajustado de acordo com a menor periodicidade fixada no novo diploma 

CLAUSULA QUINTA - ÉPOCA E LOCAL DE PAGAMENTO 
S.I. Os aluguéis serão pagos até o dia 05 (cinca) de cada mita vincendo (antecipado). 
52 Os aluguéis serão pagos mediante depir.sim na conta comine da Locadora, ir 901284 Miada 
27.43-8 do Banco Bradou°. Assim. o primeiro depósito deverá ser efetivado cm 05.04.13. 
53. O pagamento do aluguel após  o seu vencimento será acrescido de multa de 10% (dez por cento) 
e juros de mora de 1% um por cento) ao mês. 
5.4. Em caso de atraso no pagamento. independentemente de qualquer previa notificação ao 
LOCATÁRIO, o cobrança dos aluguéis poderá ser feita por escritório de advocacia, ficando .o 
LOCATÁRIO sujeita às cominações dos parágrafos anteriores. despesas judiciais. administrativas e 
honorários advocatIcios de 20% (vinte por unto). independente da propusiium da competirmo ação 

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
6.1. mal do valor do aluguel obriga-se o LOCATÁRIO an pa,gamemo do premio de seguro coram 
incendi*. contas de imergia chrnica. água e casoto, prestação de serviços de terceiros, tais como 
manutenção de sistema de alarme. TV por assinatura. portão e/crónico, interfone, obrigando-se 
ainda LOCATÁRIO a apresentar a LOCADORA os respectivos carnproventrn de pagamento. 
sempre que solicitado. 
62. O prémio de seguro contra incêndio deverá ser pago no inicio do peritdo da lotação. na  aro da 
entrega das chaans. e terá validade de 1 (um) uno, obrigando-se o LOCATÁRIO a renove-10 
anuahneme até a efetiva instituição do imóvel a LOCADORA. 
6.3. Será de responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento de multas decorrentes de atrasos na 
liquidação de qualquer dos encargos. ou decorrentes de descraupiirnemo de normas  do imóvel. 
mesmo que lançadas em nome da LOCADORA. 
6.4. O pagamento de qualquer despesa ou encargo relativo ao imóvel, que venham a ser efetuados 
pela LOCADORA, par motivo de inadimplencia do LOCATÁRIO, será acrescido de multa de 10% 
(dee por cento) duros de mora de I% (um por cento) ao mes. 
6.5. Sina dc responsabilidade do LOCATARIO o pagamento de eventuais sobretaxas ou multar 
decorrentes de planos governamentais de racionamento de energia, cabendo no mesmo, igualmente. 
se for ima() o encargo de negociar com a empresa fornecedora sobre situações parlicidarni 
relacionadas ao consumo. 
6.6. Fica acordado que eventuais cones de energia, qualquer que seja a sua carne ou motivo, não 
ensejarão abalamento no valor do aluguel. 
6.7. Será de responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento do IPTliFILP. 
6.8. A eventual tolerância da LOCADORA para com qualquer infração contramaL atraso no 
pagamento dos aluguéis, Laxas ou impomos. não constituirá motivo para que o LOCATÁRIO alegue 
novação 
CLAUSULA se- rIMA - DO IMÓVEL 
7.1. Osu d imóvel não poderá.sob pena de despejo. comprometer a moralidade. os bons f" 
eosmum4ou, ossco dos vizinhos. 	-- 



7.2. ObrigNk o LOCATÁRIO a 	pei 	Offila9 1 g' Lições ig 	abeIectda pela 
administração pública. responsabilizando-se jundica e fumneeirameme pelo seu descumprimentn. 
7.3. &ri caso de o imota/ ser colocado á venda.° LOCATÁRIO autorikoi a visita de compradores. 
mediante combinação previa de horário, depois de cumpridas as formalidades legais do direito de 
preferência previsto na Lei dis 
7.4. Respondera o LOCATÁRIO por incêndio ocorrido no imóvel se não provar caso fortuito ou 
força maior, vicio de construção ou propagação de fogo °Opinado em Dell0 prédio ou unidade. 
7.5. O LOCATÁRIO •deverá encaminhar a LOCADORA quaisquer papeis. documentos e 
correspondências entregues no imóvel e ele destinados ou relacionados com a sua propriedade. 
7.6. Fica reservado a LOCADORA ou a quem esta inditar o direito de vistoriar o imóvel, bastando 
que faça previa comunicação ao LociaaRro. com  antecedancia mínima de 48h. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRAS. BENFEITORIAS E REPAROS 
8.1. Qualquer benfeitoria que o LOCATÁRIO desejar realizar no imóvel. seja útil ou necessária 
deverá ser solicitada por meço de correspondência ou correspondência eletrônica (e-mail). para que 
seja concedida autorizaçao por escrito da LOCADORA e em caso de ensineis de reposta no prazo 
de 5(cinco) dias, consideninsta como consentimento keit° da LOCADORA. O LOCATÁRIO terá 
direito a indenização por dedução do valor do aluguel ou direito de remoção pelas benfeitorias úteis 
e necesskias realizadas. As benfeitorias voluptukias não são indenizattis e só poderão ser 
levantadas se de sua retirada uâts resultar dano. 
8.2. Caberá a LOCADORA garantir, durante is tempo da locação o uso pacifico do imóvel locado. 
mantendo a SIM fomm c destino, respondendo pelos cicios ou defeitos anteriores à locação. 
8.3. Cabeni ao LOCATÁRIO fazer por sua conta, urgência. solidez e perfeição, toda a reparação de 
estragos a que der causa, bem como aqueles reclamados do uso do imóvel. mantendo todas as suas 
instalações em normal funcionamento. responsabilizando-se, também. kin sua conservação c 
limpeza. 
8.4. Será de responsabilidade do LOCATÁRIO a contratação de empresas ou profissionais 
prestadores de serviços de manutenção de sisterrus de alarma sinema de TV por assinatura. portão 
°Meninice e inierfone. se  for o casa arcando com as despesas decorrentes, inclusive as referentes as 
instalações do serviço que vier a solicitar. 
8.5. Obriga-se o 1.0CATÁRIO a realização da manutenção semanal da piscina, por meio de 
contratação de empresa ou profissional especializado, bem como iS realização da manutenção do 
jardim, com periodicidade no mínimo quinzenal, respeitando o projeto paisagistico existente. sendo 
vedada a remoção árvores ou plantasde qualquer tipo. 
CLÁUSULA NONA - DO ABANDONO IX) IMÓVEL 
9.1. Com a finalidade de magoardes o hniSvel e defendido contra possiveis danos, inv Cs° - ou 
esbulhes, fica a LOCADORA autorizada a ocupá-lo. independeniemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial prévio. ainda que seja necessário mandar abri-lo, no acto de Ficar 
comprovado o seu abandono pelo LOCATÁRIO c depois de vencido o 24 mis de aluguel sern o seu 
devido pagamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA I(ES trICÃO DO IMÓVEL 
I 0.1. Não sendo ajustada pelas panes a renovação do presente contrato. o LOCATÁRIO deverá 
realizar a pintam do imóvel. bem como o reparo de qualquer dano parvisaura verificado. de forma a 
adequa-10 is condições descritas no 'felino de Vistoria, agindo entrega das chaves e LOCADORA 
10.2. Por ocasião do recebimento do imóvel será lavrado o respectivo Termo de Recebimento. o gi 
qual será assiqdo pelas parles e por duas testemunhas, onde serão registradas. de forms detalhada. Vs 
escondi es 	que o imóvel se encontra. 	 N 



10.3. O término legal do presente contrato der-se-á com a assinatura do distraio e cólica' do, 

chaves pelo LOCATÁRIO. 
10.4. O distrato será assinado após a definitiva liberação do imóvel, verificado previamente o seu 
estado de pilara, conservação e limitem Enquanto não for assinado ti distraio, os aluguéis serão 
devidos ao LOCADOR e serão calculados proporcionalmente até a efetiva data de liberação do 
imóvel e assinatura do distrato. 
10.5. Obriga-se o LOCATÁRIO a comunicar formalmente a LOCADORA, com antecedência 
anima de 30 (trinta) dias, a sua decisão de devolver a imóvel locado. 
10.6. Na data da assinatura do distrato. o LOCATÁRIO devera apresentar a LOCADORA, os 
comprovantes de pagamentos de çonsumo dc energia elétrica, agua(esgoto e serviços de terceiros 
eventualmente converados paru o imóvel. quando for o caso Ressalte.se  que o não pagamento ou o 
pagamento parcial de qualquer parcela locatkie. inclusive encargos acessórios e honorários 
advocaficios. constitui justo motivo psaa a recusa ao recebimento de valores e das chaves. 
10.7. Se o LOCATÁRIO não devolver o imóvel nas condições em que o recebeu c com a pintura 

nova. poderá a LOCADORA executar os serviços de reparação e pintura que se fizerem 
necessários. ficando desde já acordado que o não ressarcimento por parte do LOCATÁRIO das 
despesas efetuadas ensejará a sua cobrança judicial pela via executiva (CPC. arr. 585). servindo de 
titulo hábil o recibo ou documento fiscal emitido pela empresa ou profissional executor dos 
trabalhos de recomposição do imóvel. Ames da eXCCUÇãO dos serviços. obriga-se a LOCADORA a 
realizar a tomada de preços junto a empresas ou profissionais especializados, anexando. no mínimo, 
3 (três) orçamentos recebidos com os valores para cada modalidade de st-Mco ii ser executado ou a 
executar. 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DA PENALIDADE 
11.1. A infringéncia de qualquer das cláusulas ou condições do ;ausente contrato sujeitara a pane 
infratora. tanto a LOCADORA como o LOCATÁRIO, ao pagamento de multa equivalente a I (um) 
més de aluguel, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e do disposto na cláusula segunda do 

presente Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VISTORJA 
12.1. FRENTE DO IMOVEL:  
Paredes do imóvel com pintura rexturizeilas, nova cor marfim. Uma laminaria fixada no muro 
vizinho com amuado de cor branca, lâmpada funcionando. Portão de correr eia pintura nova cor 
grafite, dois motores fiincionandu. um  olho mágico com vidro arranhado. Duas luminárias fixadas 
no teto com amiaçôes de cor branca. lâmpadas funcionando. Duas caixas e portinholas coai pintam 
nova cor marfim, sendo um da CAESB. Uma jardineira com coqueiros vivos e cuidados, uma 
luminária no solo com lâmpada funcionando. Pedras Perinopolis limpas como gramado aparado. 
Grelhas de firro com pintura usada cor marfim, pomos com ferrugens. Portão de adestre com 
pintura nova cor }afita portão de emrada com pintura nova cor grafite. fechadura com chave. 
puxador completo. Video fone completo e funcionado. Caixa de correio cor grafite. pintura nova 

com lielltettleãO da casa na pane inferior. Cesta de lixo fixada no poma com pintura nova cor 
grafite. Entrada com pedras Perinaolis, Limpas c inteira Três luminárias fixadas no solo pelo 
camirdio caiu lâmpadas funcionado. Cinco refletoras de cor preta com tampadas funcionando. 
Jardim em bom estado. tudo bem cuidad . Escada de patim com pequenos rachados. Corrimão de 
madeira com verniz em bom estado. pane In( ' d f rm co pi ur 	co weli Uma 

luminária ripa tartaruga com fixada IL2 parede com lâmpada funcionando. 

12 ' FUNDOS DO IMÓVEL:  
Paredes do imo I com pintura em bom estado cor marfim. teaturizada. Beiral de todo imóvel com (&s 

piaram 	mf siado cor branco neve. Dois refletores cum lâmpadas funcionando. Dois spots COM  r ' 



armações de cor preta e lâmpadas funcionando. Sirene de Menne fixado no Mo. elle de pedras 

perinópolis limpas e várias peças quebradas. Pequenos jardins com plantas amamentais vivas. 
podadas e cuidadas. Partes com gramados aparados. Grelhas de ferro paxa escoamento de agua com 
pintura usada cor mania% aerifico acetinada tiriris. pomos de ferrugem. Um ralo de ferro grande. 
cor marfins Cinco Sorna de çor preta com lâmpadas dientietts funcionando. 
12.3. LATERAL DIREITA AO LADO DO MÓVEL:  
Paredes do muro vizinho teklUtizadas com pintura em bom estado. Tres luminárias com armações 
de cor brinca, /Coimadas Iiinciontutdo. Paredes do imóvel com pintura textutizadas cor marfim. 
Duas Imanarias com armações de cor branca. lâmpadas amcionando. Dois vasos de plantas com 
plantas vivas e cuidadas. Torneira na parede com mangueira inteira. grande. Medidor da CEB com 
pintura nova cor grafite. Portão da garagem de ferro com pintura nova cor grafite. Dois cadeados 
com chaves. Piso de pedras Pirinerpolis limpas e algumas peças quebradas. Quatro pequenos Talos 
de ferro cem pintura usada e um ralo grande de ferro. 
124. ÁREA DA PISCINA:  
Pedras de granito em volta da piscina Piscinas mvesddm por lajous completas e inteiras, água 
limpa e tratada lana escada de aluminio com Rés degraus de pot cor branca Cascata da piscina 
com pedras inteiras c limpas. pane interna com pequeno sim e languida funcionando. Um registro 
cromada Paredes com pintura em bom estado cor marfim. Duas jardineiras com plumas 
ornamentais vivas. Cinco spot com annaçoes de cor preta. Iântpadas funcionando. 
12.5. LATERAL DIREITA:  
Muro do vizinho com pintura em bom estado cor marfim. pintura texturizada. Lateral direita com 
plantas ornamentais vivas. Uma ducha e registro mamados, completos. Dois silo( de cor Preta no 
solo com lâmpada funcionando. Uma tonteira com registro completa. Duas luminárias tipo tonai-toa 
com lâmpadas funcionando. 
126 LADO ESONERDO: 
Muro com pintura em bom estado cor Marfins Uma luminária tipo tartaruga com lâmpada 
funcionando. Pequemo jardim com plantas ornamentais vivas. Um refletor com lâmpada 
funcionando. 
12.7 ÁREA DA CIWRRASOIJEIRsk:  
Teto com madeiramento, verniz usado, marmitas de envelhecimento. Telhas coloniais completas e 
inteiras. Dois spols duplos com Domadas funcionando. Quatro spot simples com lâmpadas 
funeionandcr, sendo Ifunpadas diferentes. ~aguento com verniz em bom estado. Cinco ganchos 
para redes. Bancada de granan. Paredes da bancada revestidas por latinas. Torneira cromada Bacia 
de inox. Interruptores e tomadas com espelhos de mama BITICINO. completos Silgo cromado. 
parte inferior com duas prateleiras de madeira com verniz usado. Duas pequenas bancadas, sendo 
uma com gabinete de madeira ri:vestido por formien. duas gavetas, e uma prateleira. outra com uma 
prateleira tamisem. Churrasqueira com Molinho, na parte interna, parte externa orna pintura em bom 
estado cor marfim. Motor da churrasqueira sem funcionamento. Uma gaveta de recolhimento na 
parte inferior com puxador. completo, parte interna com ferrugens e sujo. LM amassador de latas 
fixada no madeiramento completo e fim ionandu. Piso de cerâmica e um ralo cromado. 
lig DEPOREM DA CHUILRAS011EIRAZ 
Teto COal rebaixamento de lamba. verniz usado. Uma luminária embutidas com arruga° de cor 
preta, limpada funcionando. Paredes resestidas por lajeias sem figos. Porta de madeira com verniz 
novo. fechadura com chove. Três basculantes com pintura cru bom csmdo cor grafite, vidros foscos 
inteiros. puxadores funcionando. Uma prateleira de madeira fixada na parede com verniz usado,  e  
parte Inferior com pinta cd completa Otnru prateleira de ferro fixada no parede, pintura usada cor tr 
branca. E -ó para caixas de som da churrasqueira completo Caixa e portinhola de fems. pintura . 
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usada o descascando, pane interna com quatro disjuntores. Interruptores e tornadas com espelhos de 
marca 13111CINO. completos. Piso de injetas. logo de rede de alei completo com rede de cor azul 
e com duas fitas. 
12.9. QUARTO DA CHURRASCO:E/RA; 
Teto com rebaixamento de lambri, verniz usado e manchado. Uma luminária embutida com 
arrnaçáo de cor preta. tampada funcionando. Paredes com pintura em bom estado cor branco neve 
agnimusta. Poria de madeira com verniz usado c manchado. pane inferior com muitos lascados. 
fechadura com uma chave. Basculante de ferro com pintura novo cor grafite. puxadores compleios. 
vidros lisos inteiros. Quatro prateleiras fixadas na parede de madeira com suporte de ferro. verniz 
usado. Armário suspenso de madeira revestido por rmica cor branca. acabamento de nmdeira com 
ume prateleira interna. Supone de ferro fixado na parede de cor branca com unia prateleira. Rodapé 
e piso de cerâmica. 
12.10. HALL DE SERVIÇO.  
Teto com rebaixamento de Iambri. verniz usado. Uma laminará redonda com armação de cor preta. 
lâmpada thncionando. Paredes texinrizadas em bom estado cor marfim. Rodapé e piso de cerâmica 
1241, BANHEIRO DE SERVIÇO:  
Tel0 COM rebaixamento de lembra verniz usado. Uma Imantas embutida com lâmpada 
fiancionando. Paredes revestidas por lajeias. Poria de madein tom verniz usado e manada parte 
inferior com muitas lascas. fechadura com chave fixa. Interruptor e tomada com espelhos de marca 
BITICTNO, completos. Espelho oval fixado na parede. inteiro e sem manchas. Um toalheiro em 
barra, um tipo gancho. Lavatório de louça cor banca Torneira Cromada_ Sifão cromado. Sanita° 
de louça ar branca com tampa e assento de pvc duro. Válvula de descarga de mama HYDRA. 
completa e funcionando. Papeleira com proteçao cot ama. Box de aluaria com vidros de acrílicos 
inteiros., puxador completo. Chuveiro de marca LORENZETTI. cor branca funcionando e 
esqueManda marigueirinha completa. Regalai do dmveim cromado. Saboneteira de cor cimo. Piso 
revestido por lajotas. Dois ralos cromados. 
13.12. CORREDOR DA ÁREA DE SORVICO DA CHURRASOLIEIRA • 
Paredes revestidas por lajotas inteiras. Muro vizinho com pintura ern bom estad co marfa, 
tedurizada. Liimpathi tipo tanaruga com 'limpada funcionando. Rodapé e piso de cenimica. Uma 
romeira tipo alavanca completa. 
12.13. DEPÓSITO DA PISCINA• 
Pona de ferro com pintura nova cor grafite, trinco completo Parte interna com pintura %liti  
mofada cor marfim. Bomba e filtro funcionando. Encanamento coinpleto sem vazamento. 
Luminária tipo tanaruga fixada no teto cum lâmpada funcionando. Caixa e poninhola de ferro com 
figs disjuntores na pane interna. Passagem de ar de aimininio com pintura em bom estado cor 
grafito Piso de cerâmica, 
12.14. QUINTAL FUNDOS' 
Laleral esquerda do muro com pintura usada cor marfim, panes sujas. Trés luminárias tipo tartaruga 
com mpadas funcionando. Grumado em bom estado, pequenos pontos mandados Muitas plantas 
ornamentais. Dois postes para rede de sitiei com ferrugem. pinha usada cor gra6te. Duas barras de 
ferro grandes e uma pequena no solo coro pintura usada cor grafite. pontos de ferrugem. Um 
coqueiro adulto c outro médio. Muni da lateral direita com pintura usada cor marfim. 'amarada. 
Tais luminárias tipo tartaruga com lâmpadas funcionando Duas torneiras fixadas no solo 
amplas. Duas lumindrias no solo com /armadas funcionando. Fundos com telas de proteção com 
plantas junto vivas. 
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Teto com madeira usado e velho. Telhas de amianto inteiras. Paredes com pintura usada. suja 
mofadas cor branco neve. Portão do forro com trinco completo. pintura usada Dois amigrio 
reeaddos por forrnica velhos. sendo um de ar amarela bem velhos e quebrados. Aparelhagem de 
limpeza da piscina completa Splinker completo e funcionando. 
PARTE INTERNA DO IMDVEL 

(lARAGENT 
Teto com pintar novo cor branco neve fosco. Luminárias cru ''V". duplo de Cor branca_ 

D3111 
lâmpadas fluorescentes funcionando Paredes com pintura nova, cor palha semi-brilho. Dois portões 
de ferro de cor grafite em bom estada sem arranhões, com duas fechaduras, chaves cm cada 'na 
Um mo 	pari pe d lad esquerdo funcionando e um motor ROSSI DZ 4, com controles 
remotos acionando. Chave no motor ROSSL em caso de falta de energia. Intemrpwres com 
espatos balsa completos. Caixa de pve panasada na parede e um caixa de chapa com 
poninhola e trés disjuntores. Dois sensores de presença de alarme fixados na parede .e um itera de 
ta interno completa. Três esquadrias de ferro com pintura em hom estado, grafite vidros lisos, uma peça com alado, seis basculantes e pane =mal com fechadura • 1 	ad do 1 	WITt inferior. Uma torneira de metal cromada Rodapé e piso de granito. 
12.17. HALL DE CIRCULAÇÃO E DEPÓSITO: 
Teto com pintura nova cor branco neva fosco. Suporte para rumaria de cor creme. com  tampadas 
tipo vela funcionando. Spot de cor branca no deposito com lâmpada funcionando. Paredes com 
pinava nava, e icamizada, cor palha. Pana de ferro com pintura nova. cor grafite, fechadura estilo 
colonial com chave. Interruptores com espelhos bdcino. completos. Porta de madeira com verniz 
em bom estado, fechadura estilo colonial com chave. Piso primeira parte de granito e depósito de 
carniça 
¡LIS. SAIA LADO ESQUERDA! 
Teto com pintura nova, cor branco neve fosco. Ventilador de teto com paletas completas, um globo 
de vidro branco cem lâmpadas funcionando Paredes corri pintura nova, iam palha, semi-brilho. 
/anela de ferro na cor cinza, corri vidro canelado, inteiros e puxador completo. Duas luminárias tipo 
meia lua de cor meu, fixadas na parede. proteção de vidro fosco e lâmpadas funcionando. 
Inrerruptores e tomadas com espelhos acirro. completos- Rodapé de madeira com verniz novo. Piso 
de taba corrida com ama novo sem aranhões. Poria de cremo corredor de madeira cor tabaco, 
parte inferior com algumas manchas, fechadura com chave. 
12,19. SEGUNDA SALA LADO DIREITO: 
Teto com pintura nova, cor branco neve fosco. Luminária piam completa, com lapa& 
riurcionando. Nades com pintura nova, cor palha. semi-brilho. Interruptores e tomadas com 
espelhos [Moina completos. Caixa de chapa com portinhola e disjuntores completos. Rodapé de 
madeira com verniz novo. Piso de taba corrida com sinteco novo sem aranhões. 
1220. COZINHA 
Teto com pintura nova, cor branco neve, fosco. Luminária piam guarda com rapada 
funcionando. Paredes coro pintura nova, cor palha semi-brilho. Porta e madeira com pintura nova, 
cor branca esmalte acetinado. fechadura con uma chave interruptores e tomadas com espelhos 
bairro completos. Bancada de granito. com  base revestida de Cómica cor branca, Ira puras, 
puxadores de arco e divisórias no sentido !calca Filtro de parede cru 'Ivo, com tomcidnha 
completa e funcionando. Bancada de granito bacia de inox, torneira em tubo cromada e sifão de 
ima. Fogão embutido de seis bocas, funcionando, somente acende com fósforo, lâmpada do forno  e  
funcionando. Gabinete de madeira revestido por fanica cor branca. duas Portas, ama gaveta 
puxadores de 	conipletus e uma prateie ra. Pequena janela de feno com pintura nova, cor 
grafite. vi  tu 	d ado c trincos funcionando Poria de serviço de madeira com pintura nova, cor 
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branca esmalte acetinado. trinco giratório funcionando. fechadura com chave. Raiana e piso de 
ranha 
12.21. QUARTO SUÍTE: 
Teto com pintura nova. cor branco neve, fosco. Luminária pistom completa, com lâmpada 
funcionando. Paredes com pintura nova, cor palha semi-brilho, sendo uma parede com textura. 
Porta dc madeira com verniz em tom estado. pequenas manchas na parte inferior. fechadura com 
chave. Interruptores e tomadas COM espelhos Meiem, completos. Pequena janela de feriu com 
pintura em bom coado, cor grafite. vidro canelado. inteira e duas persianas pequenas completas c 
funcionando. Caixa de interruptor para aparelho dc ar condicionada Tampo de vidro inteiro na 
pane de instalação do aparelho de ar condicionado. Rodapé de madeira com verniz novo. Piso de 
Inhua corrida com sintam) novo e sem arranhões. Uma tomada acima do rodapé. 
12.21 BANHEIRO DA SUÍTE: 
Too com pintura nova, cor branco neve, fosco. Luminada com armação de cor branca, vidro 
trabalhado e Urinada funcionando. Paredes revestidas por cerâmica sem funis. Porta de madeira 
Corri verniz enr bom estado, sem arranhões, fechadura com chave fixa. Intenuptor com espelho 
bilraria completo. Um cabide atrás da porta. Um espelho acima da bancada rompiam Bancada de 
granito com base de madeiro envernizada. cuba de louça cor branca e torneira cromada. Uma 
saboneteira com suporte de aerifico. Papeleira e cabide simples cromados. niK0 de descarga 
acoplada com ninhada de louça cor branca tampo e assento de poliéster completo válvula 
funcionando. fax de vidro temperado com puxadores completos. Ducha CARDAI., cromada e 
esquentando com chuveirinto na coara Uma prateleira de vidro ao canto. Unu janela de ferro com 
pintura nova, cor grafite. vidro canelado. inteiro e puxador cromado. Piso de granito c ralo de inox. 
1123. SALA DE TV:  
Teto com pintam nova, cor branco neve fosco. Duas luminárias de cor branca, quadradas. Com  
lâmpadas funcionando. Nove luminárias embutidas mim armações de cem branca, proteção de vidro 
com lâmpadas funcrommdo. Dois sensores de alarme fixado na parede e uma cintem de tv interna. 
Paredes com pintura nova, cor palha, semi-brilho, uma parede com textura. interruptores e tomadas 
com espelhos brida°, completos. Duas porias de vidro temperado. com  fechaduras e chaves em 
cada uma funcionando. Uma persiana vertical de paletas cor branca. completas e funcionando Piso 
parte centrai de cedmica. pontas c rodapé da gim"- 
12.24 HALL DO DEPÓSITO:  
Teto com pintura nova, cor branco neve. fosco. Luminária tipo sirene, com vidro completo e 
lâmpada funcionando. Paredes cum pintura nova. mo palha, fosco e com textura Portão de feno 
com pintura nova, cot grafite, fechadura e chave. Motor da sauna ALBACETE, funcionando. 
Rodaria e piso de granito. 
1215. DEPÓSITO:  
Teto com pintura nova, cor burrico neve. fosco. Luminária tipo sirene. com  vidro liso e lâmpada 
fimeionando. Paredes com pintura nova, cor palha, semi-brilho. Porta de madeira coro verniz cm 
bom estado, sem arranhões. tranca tetra com uma chave c fechadura pane central com chave fixa. 
hfierruptor e tomada com espelhos diferentes. Um cofre com tampo de madeira completo e parte 
interna com uma chave. U ponto de água com tampa. Caixa da chapa cor branca. Prateleiras de 
madeira com verniz usado, alguns pontos com manchas. latem/ com duas porras de vidro liso e 
inteiro. Basculante de ferro com pintura nova, cor grafite. vidro liso e puxador funcionando. Rodapé 
de madeira com verniz usado e manchado. l'iso de COTISITIlM 
12.26. HALL DE CUIRCULACÃO DA SAUNA: 	 j ? 
Teto com 	 • 	brim 	f co. Luminária piarem, completa com tampada 
finidonan o, medes com reatara e pintura nova. cor palha fosco. Inierraptores com espelhos 
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Main°, completos. Um cabideiro de madeira com mouro ganchos cromados. Rodava c piso de 
granito, 
j227. SAUNA: 
Teto com pintura brilhose cor cremo Luminaria tipo sirene completa, vidro liso e lâmpada 
flincionando. Luminária tipo tartaruga com vidro liso. completa e lâmpada funcionando. Paredes 
revestidas por cenimiro. Porra de alumiai° com vidro Balordo na pane superna e puxador 
completo. Ducha e registros misturadoms cromados. Uma prateleira de vidro no canto. Bancos com 
assentos de granito. Piso de granito c rato de Mos. 

lz.211. BANHEIRO DA SAUNA. 
Teto com pintura nova, cor branco neve, fosco. Luminária pluton completa com IIIMPada 
funcionando. Paredes com pintura nova. cor palia fosco. Poria de madeira comer, com fechaduras 
chave e matador. Intennptor com espelho Micro. completo. Bancada de granito. parte superior com 
prateleira de vidro acoplado com cuba de vidro inteiros e torneira de tubo. Toalheiro de argola e 
papeleira completo. Espelho com moldura de cor cinza manieto. Janela com vidro temperado 
inteiro e trinco funcionando. Persiana SlIZAHEX. de cor cinza, completa e funcionando. Registro 
geral cromado. Caixa de descarga acoplado com saninido de louça cor brancas tampo e assento de 
poliéster, válvula roncionando. Rodapé e piso de granito. 
12.29 ÁREA DE SERVIÇO EXTERNA:  
Muro vizinho c paredes do imóvel com pintura nova, cor palha. fosco e martirizada. Beiral com 
pintura nova, cor Franco neve, fosco e calha completa em toda extensão do beiral Duas lurninárias 
ripo tartaruga completas com lâmpadas funcionando. Um filtro de marca FILTRAI'. cromado e 
funcionando. Pequena pane com teto reclinável com toda a sua pane funcionando. Porta de acaso 
ao fundos de ferro com pintura nova, cor grafite. pane inferior com tela e fechadura coro chave. 
Área do tanque e acesso escada com paredes revestidas por cerâmica. um  parahaso e dois ganchos 
no rejunms. Cinco secadores de teto, completos e funcionando. Janela de ferro com pintura nova, 
cor grafite, vidro canelado, inteiro e puxadores fundorwado. V itro acima do tanque com vim liso e 
inteiro. Tanque duplo completo, duas torneiras cromadas e duas portas revestidas por fromica com 
puxadores completos. Uma prateleira fixada na parede tipo "S". Pont para 'romlação de máquina 
de lavar completo com registro tipo "V". Bancada de granito, com gabaste revestido por Nanica 
cor creme. quatro pontos com defeitos, quatro portas. puxadores completos e duas prateleiras. 
Escada com revestimento de granito completo. Corrimão de madeira com verniz usado. 
12.30. BANHEIRO DE SERVIÇO.  
Teto tom pintura nova, ror branco neve. fosco. Luminária redonda com vidro trabalhado e 'amando 
funcioriando. Paredes revestidas por cerâmica. Porta de madeira com venda usado e manchado. 
fechadura coro chave. Interruptor com espelho. Janela de farm com pintura nova, cor grafite, vidro 
canelado. inteiros e Irava fingionando. Caixa de descarga acoplado com sanitário de louça cor 
branca sem tampo e assento, válvula roncionando. Lavatório e coluna de louça cor brama, torneira 
cromada. Chuvciro lorenzetti, de cor branca Ucionando com chuseirinho curto. Registro 
cromado. Piso de cerâmica. 
12.31. OU ARTO DE SERVIÇO. 
Teto com pintura nova, cor branco nove. fosco. Luminária tubular de cor vertia, pane danificada,  h-
lâmpada fluorescentes ronciomindo. Paredes com pintara nova, cor palha semi-brilho. Poda de k`s 
madeira com v 	usado e manchado na pane inferior, borracha de proteção completa fechadura 
c chave. jritc pior e tomada com espelhos brancos completos. Janela Encalam d ferro com 



-

pintura pintura nova, cor grafite, vidro canelado. inteiro c travas funcionando. Armado de Madeira com 
verniz usado, manchado. três maleims. três aortas. fechadura com chaves, porta central com lascas 

e do lado direito com arrardMes. qUBITO gavetas, um cMceito. cinco prateleiras e dois porta cabides. 

Rodope e piso de cerâmica 
1212, QUARTO DE SERVIÇO FINAL COFtREDOlt 
Teto com pintura nova, cor branco neve. fosco. Luminária tipo trapézio tubular de cor branca, com 
cinco lâmpadas funcionando. Luminária plalom, completa e Rasada funcionando. Paredes com 
pintura nova, cor palha, semi-brilho. Poria de madeira com pintura nova_ cor branca esmalte 
acetinado. fechadura e chave. Interruptor c tomadas com espelhos simples. Janela de ferro com 
pintura nova cor grafite. vidro canelado, imeims e trava com lingüeta funcionando. Rodapé e piso 

de cerâmica. 
In.31. FIAM. Dr.ENTRADA SOCIAL:  
Teto com pintura nova, cor branco neve. fosco. Paredes com pintam nova, lexturizada cor creme. 
Interruptor com espelho bticino. completo. Corrimão de madeira com verniz em bom estado e 

barras de ferro completar,. Rodapé, piso e degraw de omito. 
12.3a SALA PRINCIPAL; 
Teto com pintura nova, cor branco neve. fosco. Duas luminárias de cor dourada, com pmterio de 

vidro liso inteiros, e três lâmpadas funcionando em cada uma- Paredes com, pintura nova, cor palha 

semi-brilha Porta de madeira com duas abas, verniz em bom estado. arranhões entre as fechaduras, 
trinco giratório funcionandx olho-mágico. rachadura estilo colonial PADO, com chave tetra. 
Interruptores e tomadas com espelhos bticino. completos. Cinco poma de vidro com pintura nova, 
cor grafite. sendo duas para sala de o. vidros lisos, inteiros. fechaduras com tia es em cada uma 
uma com cadeado c chave. Três persianas verticais de cor creme, com pesos quebrados e soltos e 

em péssimo fsionamento c todas com bando de madeira completo. Rodapé de madeira com 

verniz novo. Piso de tábua corrida com sinto.° com alguns arranhões. 
SAI-A DEIANTAR:  

Teto coro pintura nova, cor Soco neve. fosco. Spoi dmilo com lâmpadas funcionando. Dois lustres 

com correstes, poços de vidro liso completas. quatro lâmpadas em cada uma funcionando e tipo 
vela. Paredes com pintura nova, cor palha. semi-brilho. Interruptores e usadas is espelhos 
%Moino. completos. Três janelas de ferro com Mons nova, cor grafite, pane interna com vidro liso. 
inteiros, pane externa de vcmeriana duas ensonas dm cada una Sciorumdo. Rodapé de madeira 
com verniz Moo Piso de tábua corrida com sinnico com poucos arranhões. 

12.36. HALL DE CIRCULAÇÃO:  
Teto com pintura nova. cor Manco neva fosco. Pequena luminária dourada com manchas de 
envelhecimento. protegdo de vidro e Bisada tipo vela fusionando. Usinaria pane censl de cor 
dourada. proteção de vidro sujo e duns lâmpadas eletránis funcionando. Spot triplo de cor 
dourada com lâmpadas funcionando. Paredes com pintura nova, cor palha. semi-brilho. 
Interruptores e tomadas com espelhos bticino, completos. Janela de ferro com pintura nova cor 

grafite, vidro liso, inteiros e Cltül0118 funcionando Porta de asso escada Inferior com verniz em 

bom estado, trinco giratório e fechadura cum chave. Rodapé d ad 	co 	 Piso de 

tábua corrida com sinteco com poucos arranhões, 

r i. LAVABO 
leio com pintura nova. cor branco neve. Luminária redonda com vidro trabalhado e lâmpada 
fimcionando. Paredes revestidas por cerâmica de cor preta, as furos. Pana de madeira com verniz 
em bom estado, pequena lasca na pune inferior, fechadura com chave fixa Interruptor os espelho 

hticino. completo Dois spots de cor dourado com lâmpadas dicráis funcionando. Espelho com 

moldura do roia completo. Bancada cor preta, com cuba acoplado. apaolho misrunidor, sifão c 
tJ 
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suporte na cor dourada. Uma saboneteira dourada, papeleira e cabide simples. Pequena persiana de 
cot preta. completa e funcionando. Basculante de ferro com pintura em bom estado, cor grafite. 
vidro liso. sineiro c puxador funcionando. Descarga embutida hydra. de cor dourada, válvula 
funcionando. Sanitário de louça cor preta com tampo e assento completo. Rodapé e pisa de granito. 
Ralo de frios. 
1.2.18. RAIA DE Mi: 
Teto e mica decorativa com pintura nova, cor branco neve, fosco. Iluminação embutida na moca, 
com seis parles queimadas. Seis luminárias embutidas com lampa.das funcionando. Luminária com 
armação de cor branca com proteção de vidro e duas limpadas elemlnicas tbneionando. Afinação 
de Ibmi sair branca. com  peças de vidro 	e limpadas fiincionando. Paredes com pintura nova. 
cor palha, semi-brilho. Interruptores e tomadas com espelhos bticino. completos. Três janelas de 
ferro com pintura nova. cor grafite. vidro lisos, inteiros, travas com lingüetas fimcionando, parte 
superior com basculantes e puxadores funciono/Ide. SCiN perdemos de em meia horizontais. 
completas. funcionando e uma com cabo giratório curto. Aparelho de ar condicionado 21000 
CONSUL. funcionando. Porta de- ferro corn pimura nova, cor grafite, vidro liso e fechadura cm 
chave. Rodapé e pise de cerâmica 
12.39. CORREDOR DAS SUÍTES: 
Teto com pintura nova, cor branco neve. fosco. Trés luminárias redondas com vidro trabalhados 
com lâmpadas funcionando. Paredes com pintura nova. cor palha, semi-brilho. Interruptores e 
tomadas com espelhos bticino, completos. Porta com verniz em bom estado, batente na parte 
inferior e fechadura com chave. Caixa de chapa com portinhola com fiações para telefone. Dois 
armários de madeira com verniz em bom estado, cada uni com três punas. três mateiros c trás 
fechaduras com 2 (duas) chavo (faltando uma) e ioda part intem ompleta. Rodapé de madeira 
com verniz. Piso de tábua corrida com simeco. 
12.40. COPA: 
ibto com pintam nova- cor branco neve. Trás lumMárias embutidas com mugires de cor branca. 
lâmpadas ftincionando• Lustre com proteção de vidro redondo e tampada funcionam:Ia Porta de 
azias cozinha em madeira com verniz em bom estado, fechaduni com chave. Interruptores e 
tomadas com espelhos bticino, complmos. Duas janelas de ferro com pintura nova, cor grafite, vidro 
lisa inteiro e °remoam funcionando. Paredes com pintura nova, cor palha, semi-brilho sendo unia 
com textura e fosca. Rodapé e piso de granito. 
.12.41.COZINHA:  
Teto com pintura nova, cor branco neve fosco. Luminária spa:zio de cor branca. grelhas completas e 
duas lâmpadas fluorescentes limeionandii. Paredes revestidas por cerâmica sem furos. Porta de 
madeixa acesso corredor com verniz em bom estado, pane inferior com manchas, tbobaduro e 
chave. Interruptores e tomadas com espelhos tipo paletas conipleios. Annthios revestidos por 
&mica cor branca, com quatorze portas, duas com vidre liso fume, puxadores completos, vime e 
duas prateleiras. uma parte com doze aramados esmaltados de cor branca. Um aparelho de intertiine 
com video funcionando e abrindo o portão. 1.1 	pe papel ' d 	branca, SPL RELI- 
SEVEN. Bancada dc granito, duas bacias de Moa, uru parelho misturador cromado e uma torneira 
simples em tubo. Sifão de bani. Dentro dos armários com cinco reatores OSRAM. Um exaustor de 
loca sem funcionamento. alguns pontos amassados Um fogão BOSCH. com  acionadores 
completos e Ibncionarido. Trás janelas de ferro com pintura msva. cor grafite, vidm liso. inteiros e 
travas ftuieionando. Um filtro de parede iirm copo completo e com uma mangueifinha. Um filiai de 
parede NATUROZOM. de cor creme, timeionando saindo pouca água. Gabinete de madeira kt., 
revestido por fé L'a cor branca, oito portas, puxadonos completos. cinco gavetas. seis prateleiras. 
Dois aramad 	arte abaixo da pia no cor branca. Um refrigerador PROST-FREE de duas portas 
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cor bege. funcionando e toda pane infama completa Um freezer FROST-FREE KITCHEN , 
funcionando c toda parte interna completa. Piso de granito. 
12.42. PRIMEIRO OUAR ff/ SU QII: 
Teto com pintura nov& cor branco neve. fosco. Ventilador de Teto com paletas de acrílico dum, com 
globo de vidro pvc, motor funcionando e lâmpada Paredes com pintura nova, cor palha, semi-
brilho, uma feitorizada. Porta de nu-fieira cum WT1112 em bom estado, dois cabides internos 
cromados. fahadura com chave. Interruptor e tomadas com espelhos Mirim,. completos. !anela de 
ferro com pintam nova, cor grafite. vidro lisos. inteiros e cremona funcionando. Amásio de 
madeira com verniz em bom estado. uma parta com lasca cinco mrdeims, seis porias. puxadores 
completos, fechaduras com chmes funcionando, três porta cabidas, dois calei:noa cinco 
sapateiros,doze gavetas. uma com fechadura sem CilEIVC. Rodapé de madeira com verniz novo. Piso 
dc tábua corrida com sinteco miavas!,,,, arranhões. 
12.43 BANHEIRO DA SU TE 
Teto com pintura 1111, cor branco neve, fosco. Luminária mdonda com vidro trabalhado e lâmpada 
funcionando. Paredes revcs idas por cerni/dm faixa decorativa na parte central. Pana de madeira 
com vetais em bom estado, fechadura com chave fixa. Interruptores de paletas completos. 
Toalheiro de argola. loalbeim de barra dois cabides simples e papeleira de cor preta. Espelho 
fixado na parede completo. Uma luminária tipo flor com limpada funcionando. Saboneteira de cor 
dourada Rance& de granito, cuba de louça cor preta, aparelho rnistumdor preto funcionando. 
Gabinete e madeira na cor preta, cOrn duas porias. puxadores completas e uma prateleira.  Deitaria 
embutida hydra. válvula funcionando. Sanitário de louça com tampo e assento de poliéster 
completo. Ducha higiénica com tubinho cromado e acionador de pvc. pingando. liox de vidro 
temperado com puxador completo. Ducha e registros misturadorm de cor preta. Uma prateleira de 
vidre. Banheira de hidromassagem cor preta, com motor funcionando e água quente. Rodapé e piso 
de granito. 
I 2.44.QUARTO SUITE PRINCIPAL ÇLOSET: 
Teto com pintura nova. cor branco neve, fosco. Luminária redonda com vidro trabalhado limpada 
funcionando. Parede com pintura nova, cor palha, semi-brilho liam com textura. Porta de madeira 
cum verniz com trago na parte inferior, fechadura com uma chave. Interruptores e tomadas com 
espelhos bticino. completos. Dois riam de cor dourado com Vitimadas &acionando. Anuários de 
madeira corri verniz em bom estado, sem arranhões, um com quatro moleiros. camtro portas, 
moradoras completos, dois porta cabide, doze gavetas com parte &miá de vidro liso e inteiros, e 
três prateleiras. Outro com quatro porias, puxadores completos. Três prateleiras, Um porta cabide 
simples c outro com puxador funciánando, quatro gavetas com pane frontal dc vidro liso, inteiro, e 
um cafeeiro de barras cromadas completo. Urna parte com tijolinhos de vidro inteiros. Rodapé de 
madeira com verniz novo. Piso de tábua corrida com sinteco novo sem arranItõm. 
2.45.QUARTO SUITE PRINCIPAL:  

Teto com pintura nova, cor branco neve, fosco. Das luminárias redondas com vidro trabalhado, 
inteiro e tampadas funcionando. Cinco luminárias embutidas com armações de cor branca urdas 
Funcionando Parirdes com pintura nova, cor palha. semi-brilho. Interruptor e tomadas com espelhos 
Mirim& compl tos—landa de ferro com pintura nova, cor grafite, vidro lisos, inteiros e Cremona 
funcionando Rodapé de madeira com verniz novo. Fiações expostas em uma tomada. Piso de tábua f„ 
corrida com sintuo novo com poucos arranhões. 
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Teto com pintura nova. cor branco neve. Risco. 'fres lumlninim embutidas coro armações de cor 
imanai. com  lâmpadas funcionando. Paredes com annum nova, cor palha, sem-brilho. Janela de 
ferro co p' rum nova, cor grafite. vidro liso e cremonas frincionando. Armário de madeira com 
verniz em bom canado, cinco portas, puxadores completos, dezoito gavetas, com vidro frontal liso c 
toda pane interna completa Itethipé de madeira com veiais novo. Piso de tábua cindida com 
sinteco novo sem arranhões. 
12.47. BANHEIRO DA SUilld PRINCIAL:  
Teto com pintura moa cor branco neve. fosco. Laminado redonda com vidro trabalhado c lâmpada 
flineionando. Parede revestida por poreelantsto sem furos. Porta do madeira iram verniz em bom 
estado. fechadura com chave fixo. Intemimor com espelho legrand Espelho completo Dois spots 
broncos com lâmpadas funcionando. Bancada de granito, cuba de louça cor branca com aparelho 
mimurador cromado. Sino de inox. Toalheiro de argola toalheiro de barro cabd impl 
cromados. Janela e ferro com Mistura 	g. 	grafi , 	. inteiro e cremona Cunciormido. 
Box de vidro temperado com puxadores de cor cinza. Ducha e registros misturadores cromados. 
com  chuveirinho de cor dourada funcionando. Descarga embutida com válvula funcionando. Bidê 
em lout cor bronca, som registros cromados. Sanitário de louça cor banias, sem tampo sanitário. 
Rodapé e piso de grani e. 
12.48. TERCEIRA SIIITE.  
Teto com pintura nova, cor branco neve. fosco. Ventilador de teto com paletas de aerifico duro, com 
globo de vidro pvc. motor funcionando e lâmpada. Paredes com pintura nova. cor palha, semi-
brilho. urna texturizada Porta de madeira com verniz, fechadura com chifre. Interruptor e tomadas 
com espelhos hticino. completos. Janela de ferro com pintura nova, cor grafite. N. idlO lisos, inteiros 
e cremam foncionmido. Anuário de madeira cana duas portas de correr, um com espe/ho e outra 
com vidro inteiro. puxadores completos, quatro gavetas com vidros lisos frontal, dois porra cabide e 
uni ealcciro cromado. Rodapt de madeira com verniz novo. Piso do tábua corrida com saneou novo. 
'49. »ANDEMO DA TERCEIRA BOTE: 

'fero com pintura nova, cor branco neve. fosco. Liuninária redonda cum vidro trabalhado e tampada 
funcionando. Parede revestidas por cerâmica sem furos. Porta sanfona& de pvc. cor branca. com  
puxadores e trinco completo. Interruptor com espelho legrand. Espelho completo Dois soeis 
brancos com tampadas funcionando. 1.1m prateleira de vidro e saboneteira completa. Bancada de 
granito, cuba de louça cor branca, com aparelho mistwador cromado. Sifão de inox. Gabinete de 
madeira revestido por fonnica cor branco, dum Portas,  puxadores de cor carde,  c Unia Pfrfieleind 
Toalheiro de argola, toalheiro de barra papeleira e cabide simples cromados. Jon la ferro com 
pintura nova, cor grafite. vidro liso, Inteiro e cremona funcionando. Box de vidro temperado com 
puxadores. Ducha e registros mialuradork cromados funcionando. Uma prateleira de vidro no 
canto. Descarga embutida hydm, com válvula funcionando. Sanitário de louça cor banca, selo 
tampo sanitário. Rodapé c piso de granito. Ralo de inox. 
IMO. QUARTA SUITE.  
Teto com pintura nova, cor Manco n ve. fosco. Lumingria redonda com vidro trabalhado e lâmpada 
funcionando, Luminária com barras de cor branca e com Drogadas fluorescentes funcionando. 
Paredes com pintura nova, cor palha. semi-brilho Porta de madeira com verniz, fechadura com 
chove. Inteninnor e tomadas com espelhos e paletas completos. Janela de faro com pintura nova, 
cor grafite, vidro lisos, inteiros-c mamona funcionando. Um bando de madeira completo. Armário 
de madeira madeira com verniz, qUaln :1111/CfrOSt  qUallt P01135. Puxadores completos, fechaduras sem \‘• 
chaves /Racionando partas com lascas na parte inferior, uma com espelho, quatro porta cabides, 
quatro pratal 	cafeeiro. sete gavetas, uma com fechadura sem chove, onze sapateiros. Um • 
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armário embutido com quimo ponta, sem um puxador e fechaduras sem chaves, e cinco prateleiras. 
Rodapé de madeira com verniz novo. Piso de tábua corrida com sinteco novo. 

12,51. BANHEIRO DA TERCEIRA SUITEr 
Teto com pimunr nova, cor branco neve. fosco. Limam/iria redonda com vido, trabalhado e Bancada 
funcionando. Parede revestidas por certnica sem furos. faixa decorativa vermelha na pane central. 
Porra de madeira com verniz usado, alguns pontos manchados e fechadura com chave fixa. 
Interruptor com espelho legrand. Espelho completo Spot bmnco com tampada funcionando. Um 
pratele'ra de vidm e saboneteira completa. Bancada de ~iro, cuba de louça cor branca, com 
aparelho misturador cromado. Sifão de imo. Gabinete de madeira revestido por rmica cor branca, 
duas portas, puxadores de cor branca. Toalheiro de argola, toalheiro de barra, papel 	bidc 
simples cromados. Janela e feno com pintura, cor gralhe, vidro lisa inteiro c Iravas funcionando. 
Boa de vidro temperado com pazadores. Ducha o registros mistundores cromados funcionando e 
com chuveirinho. Uma prateleira de vidro no lhano. Descarga embutida hydra, com válvula 
funcionando. Sanitário de louça cor banca, com lampo sanitário de poliéster. Rodape e piso de 
granito. Ralo de inoit, 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica desde já estipulado que o foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília, Distrito Federal, é o competente para dirimir quaisquer pendências oriundas deste contrato 
ou dele decons-me. com  expressa renúncia de outro qualquer, por maiS especial que o seja. 

Estando rodos de pleno acordo. justos e contratados, delatais de fido. 
assinam o presente contrato. juntamente com otags) liadorlales) e duas testemu ha,  todo 
mesa 

Brasilia-DF, 04 de Abril de 2013. 

j LOCADO . 

Mana RêLêna.Frotaffe 131[g-eis:ar 

LOCATÁRIOS 

it,j‘cc  
Inaldo Rocha Leitão 	 • Alia Maria Araújo de Sá Leitão 
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Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Pium 

"0 Despertar de um Tempo Novo" 

r, 
ps" 

CONTRATO N 061 /2020 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA 	TECNICA 	DE 
LEVANTAMENTO DE DADOS, DE UM LADO 
COMO CONTRATANTE O MUNICIPIO DE 
PIUM/TO, E COMO CONTRATADA, A 
EMPRESA DUTRA CARVALHO E MOURA 
ADVOGADOS. 

MUNICÍPIO DE PHINUTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNN rd 
01.0189.497/0001-09, com sede e foro em Pium/TO, situado na AV. Diogenes de Brito, o°  01, 
Setor Alto da Boa Vista, representado pelo Sr. Prefeito, VALDEMIR OLIVEIRA BARROS, 
brasileiro, casado, medico, inscrito no CPF n . 055.898.602-10, residente e domiciliado na Rua 
12, sins, em Pium, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e o escritório de 
advocacia DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS (CNPJ: 12.422.504/000149), 
neste ato represetnado pelo sécio Kledson de Moura Lima, brasileiro, casado, advogado 
inscrito na OAB/DF 54756, Procurador do Estado do Tocantins e com endereço comercial na 
SHIS Ql. 6, Conjunto 8, Casa 15, Lago Sul. Brasil ia-DP, CEP 71620-085, doravante 
denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato de prestação de serviços mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

O presente contrato tern por objeto a contratação de prestação de serviços de consultoria 
jurilim para elaboração de estudos técnicos preparatórios, realização da liquidação do crédito 
que o Município possui em Face da União Federal e confecção das minutas sugestivas de peças 
judiciais para o cumprimento de sentença individual da tutela coletiva proferida nos autos da 
Ação Civil Pública n° 1999.61.00050616-0, que tramita perante a Seção Judiciária do Estado 
de São Paulo relativamente aos recursos do extinto FUNDEF — Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental bloqueados, retidos, reduzidos ou não repassados 
pela União Federal, soro exclusividade e sem vinculo empregando. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS DESPESAS 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal do exercicio, de acordo com a 
classificação e codificação abaixo: 

0003.0002.04.122.0003.2006. Elemento de despensa: 3.3.90.39, Fonte: 0010.06.000 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PROCESSO DE LICITACÃO 

Este Contrato é limado com base negue pede o Processe de Dispensa de Licitação bls 019/2020. 
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Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Num 

'O Despertar de um Tempo Novo" 

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Levantamento e exibição de todos os dados do Municiai° contratante para possibilitar 
a apuração do crédito a ser recuperado do FUNDEI',  junto ao ENDE. MEC e Tesotm) 
Nacional; 
Elaboração do relatório com detalhamemo do censo  sc  sardo ente público no período 
de apuração, das parcelas recebidas mensalmente e do crédito a receber, 
Atualização monetária do crédito na forma definida na decisão judicial, disponibifizada 
através de um parecer contábil que será contratado e custeado pelo escritório de 
advocacia proponente; 
Desenvolver a minuta sugestiva da peça processual de cumprimento de sentença, 
instruindo com todos os documentos pertinentes ao caso, para que a Procuradoria do 
Mtmicipio protocole imediatamente, evitando-se o perecimento do direito da 
contratante; 
Fornecer, mediante parecer jwidico, a análise completa e conclusiva sobre a demanda, 
avaliação e detalhamento dos critérios de apuração do crédito, forma de cálculo do 
Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA entre 1998 e 2006. além dos demais 
aspectos envolvendo a execução judicial para possibilitar que a assessoda juridica do 
Município acompanhe o processo e realize, com todo o substrato técnico, as 
intervenções necessárias até a inscrição do precatório do valor final homologado 
judicialmente; 

O Oferecer suporte juddico sobre os atos prévios e preparatórios ao cumprimento de 
sentença, apresentando esclarecimentos, minutas sugestivas de peças, pareceres 
juildicos ou memoriais, quando demandado pela Procuradoria Municipal e até o 
protocolo do pedido de cumprimento de sentença. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL 

Pe/a execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará â CONTRATADA o valor 
de RS 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

CLÁUSULA SEXTA-DAS CONDICOES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão e apresentação ao Municiai° 
contratante da nota fiscal peta prestação do serviço. 

CLÁUSULA SETENA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A)CONTRATADO(A) 

São obrigacács do(a) contratado(a): 

- 0(A) CONTRATADO(A) obriga-se a iniciar a execução o objeto da presente licitação em 

que foi declarado(a)vencedor(a), após a assinatura do contrato; 
- Responsabilizar-se par eventuais danos que vier a causar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 	 8 .2 

- Manter até o final do contrato, todas as obrigações com os órgãos Públicos e Fiscais, assim 	Sá( 
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como encargos trabalhistas, providenciaria, securitários e comerciais, resultantes da 

execução do contrato, devidamente regularizados; 

- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços apresentados; 

- Apresentas sempre que solicitado os documentos de habilitação; 

- Assumir todas as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação quando de prestação de 

serviços contratados; 

- Este contrato não gera vinculo empregatieio, sendo o(a) contratado(a) responsável por todos 

os encargos e impostos que vier a incidir sobre o valor deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do(a) contratante 

- Efetuar o pagamento conforme definido no Edital, desde que, atendidas as demais exigências 

nele estabelecidas; 
- Fiscalizar e controlar o andamento dos serviços, comunicando to(á) CONTRATADO(A), 

qualquer irregularidade constatada; 
- Colocar a disposição do(a) CONTRATADO(A) todos os documentos necessários nexecução 

dos serviços ora contratados; 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO PELO CONTRATANTE 

Justificará a rescisão do presente Contrato pelo CONTRATANTE: 

- inobservância pelo(a)CONTRATADO(A) dos preços ajustados. 

- a rescisão administrativa que poderá ser promovida por ato unilatenal do CONTRATANTE, 
independente de aviso ou notificação ao(â) CONTRATADO(A), desde que possa acorrer 
prejuízos ou danos graves ao interesse público. 

CLÁUSULA DECIMA - DA RESCISÃO PELO(A) CONTRATADO(A) 

Justificará a rescisão do presente contrato pelo(a)CONTRATADO(A): 

- a faltado pagamento das parcelas com atraso superior a 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA MULTA RESCISÓRIA 

A rescisão deste contrato por inadimplência contratual de qualquer das partes, sujeitara a parte 
que ensejou o motivo, urna multa de 10% (dez por como) do saldo do contrato. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO 

A vigência da contratação se estenderá pelo prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato e 
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piterni 
entrega e realização dos miviçoscontraclos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —DA FISCALIZAÇÃO 

Durante a vigencia do contrato, a fiscalização será exercida por um representante designado 
pelo contratante, ao qual competira registrar todas as ocononcias e as deficiencias verificadas 
em relatorio e dirimir duvidas que surgirem em curso da prestação de serviço, conforme art. 67 
da Lei 8.66/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Pium - TO, com renúncia expressa de qualquer outro por 
mais privilegiado que possa vir a ser, para dirimir quaisquer questões ou dúvidas geradas pelo 
cumprimento elou execução deste contrato. 

E. por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento lavrado em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que sana seus direitos 
juridicos e legais. 

Pium, 16 de Junho de 2020. 

DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS 
CONTRATADO 

Testemunhas: 

Nome  	rijo )(atol h) -I Inaselorch 	,  6 .  

Cgr: 	.Z‘n 	CPF:   OLP. C14. G:-(  
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EXTRATO DO CONTRATO AH 0.15/2020-FME 

Processo Administrativo: N's 019/2020-EME 

Modalidade de Licitação: Dispensa 
Objeto da licitação: contrafação de prestação de serviços de Haisultoria joridku pura elaboração de 

estudos Mcnieos preparatórios. realização da liquidação do erédi Lei que o MuniLipio possui em face da 

União Federal e coa Maçais das minutas sugestivas de peças judiciais para o cumprimento de sentença 

individual da tutela coletiva proferida nos autos da A cão Civil Póblica e 1999.61.00.050616-0. que 

iramita perante a Seção Judiciária do Estado de São Paulo relativamente aos recursos do extinto 

FUNDEF - Fundo de 'V12111.11[111011  e Desenvolvimento do Ensino Eundiunental. bloqueados. retidos. 

reduzidos ou nión repassados pela União Federal 

Partes DUTRA, CARVALHO E MOURA ADVOGADOS, CEM: 12.422.504/0001
-69 e PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PIUM- TO CNN 	Mi' 01 189 497/0001-09. 

Prazo de Vigen0a: 10 MESES . 

Data de Assinatura: _16(06/2020 

Valor total: 17.60D00 (Dezessete mil e seiscentos Roa is1 

Dr. Valdemir Oilvelra Barros - Prefeito Municipal. 
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