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CONTRATO Nº 22/2020/CRA-AL

PROCESSO Nº 476917.001622/2020-24

 

CONTRATO CRA-AL Nº 22/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ALAGOAS – CRA-AL, E DE OUTRO A EMPRESA MARTINS,
FERREIRA, FALCAO ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA
JURÍDICA.

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALAGOAS – CRA-AL, Autarquia Federal, ins�tuída nos termos da Lei nº 4.769, de 09 de
setembro de 1965, inscrito no CNPJ sob o nº 35.259.696/0001-50, situado na Rua João Nogueira, nº 51, bairro Farol, na cidade de Maceió,
Estado de Alagoas, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado por sua Presidente, Adm. Jociara Márcia da Silva
Correia, brasileira, administradora, portadora da carteira de iden�dade nº 1.769.851 – SSP/AL e inscrita no CPF sob o nº 035.746.744-22, e a
empresa MARTINS, FERREIRA, FALCAO ADVOCACIA, situada na Rua Ulisses Braga Júnior, nº 435, bairro Farol, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 07.713.364/0001-68, doravante denominada “CONTRATADA”, neste ato representado por seu
representante legal, o Senhor Savio Lucio Azevedo Mar�ns, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/AL sob o nº 5.074 e no CPF sob o nº
744.610.954-87, tem justo e acordado o presente contrato, que se regerá pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas Cláusulas e
condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Defesa do Conselho Regional de Administração de Alagoas - CRA/AL em assuntos de interesse desta autarquia, englobando o
ajuizamento e acompanhamento de processos judiciais e administra�vos, inclusive execuções fiscais a Jus�ça Federal;

1.2. Elaboração de pareceres sobre contratos, consultas diversas, processos de fiscalização, editais, etc;

1.3. Apresentação do relatório das a�vidades realizadas e da situação de cada processo acompanhado sempre que solicitado;

1.4. Manutenção de contrato semanal com o CRA/AL sempre que houver necessidade;

1.5. Orientação e resposta às consultas formuladas pelo CRA/AL.

1.6. As a�vidades inclusas na prestação de serviço, objeto deste instrumento, são todas aquelas inerentes à profissão , quais sejam:
pra�car quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes á causa, junto a todas as repar�ções públicas da União, dos Estados ou dos
Municípios, bem como de estabelecidos par�culares, pra�car todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

2.  CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r  do dia 02 de janeiro de 2021.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor mensal do presente Termo de Contrato é de R$2.225,49 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove
centavos) mensais;

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive
tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

3.3. O pagamento à CONTRATADA será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal e
boleto, devidamente atestada pelo CONTRATANTE.

3.4. Para ter seu pagamento realizado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá manter e apresentar todas as cer�dões nega�vas
de débito.



3.5. No caso de atraso no pagamento do serviço ora prestado, fica es�pulada multa de 2% (dois por cento), mais juros pró-rata de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso. E no caso de atraso por mais de 15 (quinze) dias de qualquer parcela, o serviço será suspenso
até regularização ou após 30 dias o serviço será cancelado e a CONTRATANTE estará obrigada ao pagamento da rescisão do contrato. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do
Conselho Regional de Administração de Alagoas, para o exercício de 2020, na classificação:

Fonte: Serviços de Assessoria Jurídica

Conta nº: 6.2.2.1.1.01.04.04.003

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1. O presente instrumento contratual fundamenta-se no inciso II, do art. 25 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, e na Lei n.º 14.039, de 17 de agosto de 2020,  a qual, através de seu art. 1º, acrescentou o art. 3º-A na Lei n.º 8.906, de 4 de julho
de 1994 (Estatuto da OAB), e, assim, permi�u a contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria
jurídica por inexigibilidade de licitação, ante a comprovação da natureza técnica e singular do serviço a ser prestado, bem como com a
comprovação da notória especialização da empresa contratada.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admi�da a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto do presente instrumento contratual. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta.

7.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma estabelecidos.

7.3. No�ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar todos os serviços do objeto deste contrato, de acordo com as melhores técnicas;

8.2. Responsabilizar pelo fiel cumprimento do serviço contratado;

8.3. Prestar o serviço dentro dos parâmetros, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações
vigentes;

8.4. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

8.5. A CONTRATADA deve manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as suas obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, assim como o descumprimento das obrigações contratuais,
inclusive trabalhistas dará ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, das consequências contratuais e das previstas em
Lei ou regulamento, de acordo com os arts. 78 a 80 da Lei nº. 8.666/1993. 
 

10. CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. A rescisão do presente Contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores:

10.2. Unilateralmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da mesma Lei;

10.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

10.4. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

10.5. A rescisão administra�va ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima do
CONTRATANTE. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO



11.1. Fica eleito o foro de Maceió, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que
possa surgir na efe�vação do presente contrato, regendo-se pela legislação em vigor todos os casos não previstos no presente instrumento
contratual.

11.2. E por estarem às partes CONTRATADA e CONTRATANTE de pleno acordo com o disposto nesse instrumento par�cular, assinam-
no na presença das duas testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma, des�nando-se uma via para cada parte interessada. 

 

Maceió, 18 de dezembro de 2020.

 

 

Adm. Jociara Márcia da Silva Correia
Presidente do CRA/AL 

Savio Lucio Azevedo Mar�ns
Representante Legal

MARTINS, FERREIRA, FALCAO ADVOCACIA

                 

 

 

 

TESTEMUNHAS:

1) _________________________   2)  ____________________________

Documento assinado eletronicamente por Jociara Marcia da Silva Correia, Presidente, em 18/12/2020, às 16:05, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Paulo André Moreira Cunha, Usuário Externo, em 18/12/2020, às 16:18, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Savio Lucio Azevedo Mar�ns, Usuário Externo, em 18/12/2020, às 16:24, conforme horário
oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Naiara dos Reis Alves, Gerente Administra�vo e Financeiro, em 18/12/2020, às 16:30, conforme
horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0707504 e o código CRC
5332FE88.
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