
Estado do Ceará 
GOVERNO MUNlCIPAL DE MUCAMBO 

CONTRATO W 20160169 

' ., 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MUCAMBO, atra\'é da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ-MF, Nº 07.733.793/0001-0S. 
denominado daqui por diante de CO TRATANTE, representado neste ato pelo Sr. 
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, GESTOR, portador do CPF nº 003.444.233-28. 
residente na Rua Deputado Manoel Rodrigues, 26, e do outro lado MO TEIRO E 
MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC, CNPJ 35.542.612/0001-90, com ede 
na Rua Eng. Oscar Ferreira, 47, Poço, Recife-PE, CEP 52061-020, de agora em dian te 
denominada CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. BRUNO ROM ERO 
PEDROSA MONTEIRO, residente na Eng. Oscar Ferre ira, nº 47,. Casa Forte. Recife-PE. 
CEP 61000-000, portador do CPF 377.377.244-00, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁ USULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

O presente ajuste encontra sucedâneo legal nas disposições insenas na Lei nº 8.666/93 (Lei de Lici tações e Contratos 
Administrativos), com as alterações ulteriores, e pelas convenções estabelecidas neste Contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

A CO TRATADA, em face do presente instnimento contratual obriga-se a prestar serviços jurídicos em defesa do 
Direito do Município de Mucambo-CE, no âmbito administrativo e/ou judicial, propondo e acompanhando o 
procedimentos até final decisão em ambas as esferas, no que concerne a recuperação dos valores do FUNDEB -
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - devido a desoneraçãq_sofrida pelos FPE - Fundo que 
pa11icipaçào Estadual -, FPM - Fundo de Pa,ticipaçào Municipal e !PI - Exportação que contribuem com 20% na base 
<le cálculo do fundo. ir, 

,/ 

CLÁU ULA TERCEIRA - DO FATO GERADOR CO TRATUAL 

. re ente instrumento contratual foi autorizado pelo competente Processo Administrativo Nº 6/2016040801 FME, 
in taurado na modal idade de Inexigibilidade de Licitação, em estri ta confonnidade ao prescrito no Art. 25, inciso II , da 
Lei nº .666, de 2 1 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

CLÁ U ULA QUARTA - DOS HONORÁRIOS -AD EXJTUM 

Em contraprestação aos seus serviços, a CONTRATADA pen:eberá remuneração honorária equiva lente a 20 ºo 
(v inte por cento) do montante recuperado sobre o benefic io proporcionado à CONTRATANTE, va lor este a er 
apurado através do devido procedimento de cumprimento de sentença e a ser recebido através de precatório judicial e 
condicionado a que isso venha a ocorrer. · 

~ 1. A necessária dotação orçamentária para o recebimento dos honorários será fei ta após a expedição do respectivo 
precatório e antes do pagamento do mesmo. · 
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§ 2. Fica estipu lado que, com fu lcro no art. 22, § 4°, da Lei nº 8.906/94, no ato da expedição do 
precatório/RPV / Alvará ou do levantamento dos créditos passíveis de restituição, a CO~ TRA T ADA irá requerer em 
Juízo o destaque dos honorários contratuais, independentemente do recebimento dos honorários de sucumbência, se for 
o caso. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

A duração do presente termo contratual está condicionada até o trânsito em julgado dos feitos propostos. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CO TRATADA obriga-se a: 

a) rea lizarem os serv iços prev istos neste instrumento e acompanhá-los até final instância, efetivando, todas as 
providências processuais e/ou admin istrativas previstas no ordenamento jurídico, observadas as condições aqui 
assumidas; 

b) manter sigilo em face de todas as in fonnações e dados que tiver acesso relativos à CONTRATANTE: 
e) se fo r o caso, indicar terceiros idôneos para a realização de serviços que ex ijam habi litação legal específica e 

sob sua exclusiva responsabi lidade; 
d) ainda, a informar todos os procedimentos necessários para a implementação das decisões que vieram a ser 

proferidas; 
e) remeter, trimestralmente, ou a requerimento da CONTRATANTE, relatório detalhado e atualizado das 

medidas interpostas e providências realizadas. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Ao fornec imento, à CONTRATADA, de todos os documentos necessários e informações solicitadas por esta e 
indispensáveis para a execução dos serviços; 

A CONTRATANTE obriga-se, no ato da assinatura deste Contrato, a outorgar instrumento de mandato co os 
poderes da cláusula ad j udicia, habilitando a CONTRATADA para representá-la em juízo. 

CLÁUSULA OITAVA - EXCLUSIVIDADE 

E te Contrato não importa em exclusividade na prestação de serviços por parte da CONTRATADA. 

CLÁUSULA ONA - RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso haja descumprimento de qualquer das cláusulas elencadas neste 
instrumento, ou com esteio em qualquer das hipóteses prescritas nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, com as 
modificações posteriores. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O pre ente contrato obriga diretamente as partes e seus sucessores, aos quais serão transferidos os direito e 
obrigações ora estipulados. 

u 
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O presente Contrato poderá ser modificado, alterado ou aditado, através de documento escrito, devidamente subscri to 
pela partes contratantes. 

O presente contrato. com natureza de título executi vo ex trajudicial, nos termos do art . 585, inciso TI do Código de 
Processo Civil , obriga as partes e também seus sucessores eletivos em todas as obrigações aqui assumidas. 

CLA ÚSULA DÉCIMA PRJMElRA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Mucambo, Estado de Ceará, como o competente para dirimir quaisquer 
dúvidas e/ou di vergências que porventura venham a ocorrer em virtude do cumprimento do presente contrato. em 
detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que se configure. 

E por estarem assim justas e acordes, assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas 
abaixo, para que produza seus efei tos legais e administrativos. 

MUCAMBO-CE. 15 de Abril de 2016 

SECRETARl~ PAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ(MF) 07.733.793/000 1-0S 

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA 
CPF nº 003.444.233-28 

CONTRATANTE 

é7- <7Á.)ÂÁ l ~ t~ 
MONTEIRO E MO EIRO ADVO ADOS .ASSOCI/ oos SIC 

CNPJ 35.542.61 /0001-90 
CO TRATADO(A) 

N6me: 
CPF/MF: t13, 
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Vil< <\~IBO 

CONTRA TO Nº ........... : 201601 69 

IGEM ..................... : INEXIGIBlLI DADI: ',º<, 'l lJfJO..t ll<li!F l i-

CONTRATANTE ........ : SECREl ARIA · l ~ll 1 ) 

CONTRATADA(O) ..... : MONTEIRO I \ O 1 [ lRí AJJ lk, \[) ,.._ ,OCIADO '. l 

OBJETO ..................... : Serviço-. .1u rh.itc1 , 1;,1 , 

admm 1~trati, o e/ou judicial. prc,pL,ndu ~ u, ,pa 
4ue concerne a recuperação dos , alor~s do Fl 
Bfü,ica - devido a desoneração sofrida pelo,, t PI 
Municipal e IPI - Exportação que contribuem\.( m 

VALOR TOTAL. ............... : 2Ql,J (V int t: P ,r er 

PROGRAMA DE TRABALHO ..... · ,er 1 1 

\ m11;1p10 , h 1mbo-l l:. nr ámbito 
e final d~ ,, t I ambas as esferas. no 

urençao e Oc<;t , 1, imento da Educação 
1 pa111 1paç..io Estadual - f P\ 1 ~undo de Pan ~ pação 

a t,· ,e I C8 i... l do fundo 

l I l., uso 1 : ió 
Desem olvimento da Educação - 'ME !01

1; , 1.t'>st 1.: 1. 11 1 91l. 19 ou l l t , , 
O 16 \tlanutenç ão e 

'-erv. de Ter~ Pessoa 
Jurídica. Subelemento 3.3.90.39.05. no .il, r d R • 

'IGÊNClA ................... : 15 de Abril de - 1 t, a-:. ) , "TI r1.. 

DATA DA ASSINATURA ......... : 15 àc Abnl de 20 

\\. ) ~lkl ) li f RO 
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CERTlDÃO DE AFIXAÇ.\O DO EXTRATO DE CO~TRATO 

Certifico para os de"dos fins, que !oi publicado no quadro de as i," e publicações d@' 
Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(';J contrato nº 20160169, finnado entre a SECRE:. T ARIA M NICIPi!\L 
DE EDUCAÇÃO e MONTEIRO r \lll) ·TEIRO ADVOUADO<; A"-SOCIADOS 'C referente ao processo 
lic1tatorio na modalidade INEXIGIBIL Dr,.) •. nº 61'.ZO I 60J0801 f \I[ . 

·, .;z.ú i\LVE 
( om 1ssào lk K 1t J~ o . 

Pre,1(te1He 

\ \ , C cr,s I Rl IOR GO,(. \LO \Ili \I. li, nm 


