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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2020 

 

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui denominada 

CONTRATANTE, neste ato representado pela Procuradora Municipal, Sra. MARCELE DE ALMEIDA RODRIGUES, 

brasileira, divorciada, portadora do CNPF/MF nº 937.576.629-20 e do CI.RG nº 63106364, residente e domiciliada à Rua 

Honório Parra, nº 219, casa 02, Balneário Príncipe, neste Município, e, de outro lado a DALEFFE ADVOCACIA – 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com sede na Av. Sete de Setembro, nº 4848, 20º andar, Edifício Batel Office Place, CEP 

80.240-000, na cidade de Curitiba/PR, CEP: 80.270-000, inscrita no  CNPJ/MF sob o nº 04.621.525/0001-03, e Inscrição 

Municipal: 1714427.741-2, representada neste ato por sócio, ADRIANO DALEFFE, portador do CPF/MF nº 758.320.039-

34, do CI.RG 35405593/SSP-PR e da OAB/SC nº 44591-A, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Contratação de 

escritório especializado para fins de atuação no Processo Judicial nº 0300.101-04.2018.8.24.0126 que ora 

tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que são partes a Itapoá Terminais 

Portuários S.A. e o Município de Itapoá, e em conformidade com a modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

02/2020 - PROCESSO Nº 24/2020, e com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e 

condições contidas nas cláusulas que seguem: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto deste contrato a contratação de escritório especializado para fins de atuação no Processo Judicial 

nº 0300.101-04.2018.8.24.0126 que ora tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que são partes a 

Itapoá Terminais Portuários S.A. e o Município de Itapoá. 

1.2.  A atuação da CONTRATADA se estenderá por todas as instâncias judiciais, inclusive a primeira instância quando 

do retorno do processo judicial após o julgamento de todos os recursos que vierem a ser interpostos pelas partes.  

 

Cláusula Segunda: DAS OBRIGAÇÕES E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. Constituem obrigações da CONTRATADA a realização das atividades pertinentes à execução do objeto do presente 

contrato: 

a) A prática de quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes ao ajuizamento de medidas judiciais e o seu 

respectivo acompanhamento, em especial, recursos, embargos, interpelações, declarações, apresentação de 

defesa oral e escrita, sendo responsável por todos os atos praticados durante o andamento do processo e seus 

eventuais desdobramentos; 

b) Praticar 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, a fim de satisfazer os interesses 

do contratante relativamente ao objeto do contrato. 

 

2.2. A CONTRATANTE, quando solicitado, obriga-se a disponibilizar prontamente as informações necessárias para a 
elucidação de fatos pertinentes à ação judicial, além de obrigar-se a manter a CONTRATADA permanentemente 
informada a respeito de questões relevantes para a prestação dos serviços ora contratados. A CONTRATADA não poderá 
ser responsabilidade pelos efeitos que possam derivar da não adoção das medidas que aconselhar ou da má execução 
das suas orientações.  
 

Cláusula Terceira: DOS PRAZOS 

3.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com término condicionado ao desfecho do 

respectivo processo, ou seja, quando concluída a prestação dos serviços, podendo ser prorrogado de acordo com o 
interesse da Administração Pública. 

3.2. O início dos trabalhos deverá ocorrer em até 03 (três) dias corridos da emissão da ordem de serviço e desde que 
todos os advogados indicados pela CONTRATADA tenham sido habilitados no processo, com a juntada do competente 
instrumento de procuração, assumindo o processo na fase em que se encontra.  
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Cláusula Quarta: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

4.1. O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente, salvo o 
substabelecimento, desde que devidamente justificada a necessidade e existente autorização da CONTRATANTE. 
 

Cláusula Quinta: DO PREÇO 

5.1. A remuneração do contratado dar-se-á exclusivamente por meio de honorários de sucumbência arbitrados 
judicialmente, configurando contrato ad exitum (risco puro). 

 

Parágrafo único. Considerando a natureza da remuneração deste contrato, a qual se dará para a CONTRATADA em 
razão tão somente de eventual sucesso na causa, mediante o recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados 
judicialmente e em caráter definitivo, estes pertencerão exclusivamente à CONTRATADA, nada cabendo aos 
procuradores do quadro municipal, presente ou futuro. Em todo o caso, ficam ressalvados em favor dos procuradores do 
quadro municipal os honorários advocatícios arbitrados provisoriamente e ora discutidos nos autos nº 0300290-
45.2019.8.24.0126 e 0300321-65.2019.8.24.0126. 

 

5.2. Havendo condenação judicial de valores imputados à parte Autora, a qualquer título, estes serão suportados pela 
CONTRATANTE. 

 

Cláusula Sexta: DAS RESPONSABILIDADES 

6.1. A CONTRATADA é a responsável direta pelo fornecimento do objeto deste contrato, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a 
CONTRATANTE ou para terceiros até o término da prestação dos serviços. 

6.2. A CONTRATADA é também responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões no cumprimento do objeto. 

6.3. Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a única 
responsável pelo cumprimento deste contrato, será sempre a CONTRATADA.  

6.4. Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Município de Itapoá, o adjudicatário 
CONTRATADA que, nos termos do parágrafo 3º do Art. 195 da Constituição Federal, comprove até a data da 
contratação, estar regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e as esferas Federais, Estaduais, 
Municipais e Trabalhista mediante, respectivamente, a apresentação, em original ou cópia autenticada, das respectivas 
certidões em vigor. 

 

Cláusula Sétima: DAS PENALIDADES 

7.1. A CONTRATADA em caso de descumprimento das obrigações ora pactuadas, sujeita-se às sanções previstas no 

artigo nº 87 da Lei 8.666/93. 

7.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a às penalidades a que se refere a Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Oitava: DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. A rescisão contratual poderá ocorrer: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do 

art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 

reduzida a termo no processo licitatório; 

8.2. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente 

enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e acarretando 

as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93; 

a) Aplicação de pena de suspensão do direito de licitar com a CONTRATADA e seus órgãos descentralizados, pelo 

prazo de até dois 2 (dois) anos; 
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b) Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, 

praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo da CONTRATANTE. A pena de inidoneidade será 

aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa à infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e 

a extensão do dano efetivo ou potencial. 

8.3. A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo nº 65, seus incisos e parágrafos, da Lei 8.666/93. 

8.4. Na hipótese de revogação unilateral da procuração delegada à CONTRATADA, desde que devidamente motivada, 

com a consequente rescisão do contrato, será devida à CONTRATADA a importância prevista no artigo nº 24, inciso II, 

da Lei 8.666/93, a título de indenização pelos serviços prestados. 

 

Cláusula Nona: DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

9.1. O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pela Procuradoria Jurídica do 

Município, através do Diretor do Departamento Jurídico, o Dr. LEANDRO MACHADO DA SILVA, portador da OAB/SC nº 

31995. 

 

Cláusula Décima: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

10.1. O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.93, pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

 

Cláusula Décima Primeira: CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e dos princípios gerais de direito. 

 
Cláusula Décima Segunda: DO FORO 

12.1. Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá, com renúncia expressa a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas, abaixo nominadas. 

 

Itapoá, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 
MARCELE DE ALMEIDA RODRIGUES  
PROCURADORA MUNICIPAL  
 
 
 

CONTRATADA 
DALEFFE ADVOCACIA – SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 
ADRIANO DALEFFE 
 

Fiscal do Contrato: 
 
 
LEANDRO MACHADO DA SILVA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

 

 
TESTEMUNHAS 
 
NOME: 
CPF: 

 

 
 
 
NOME: 
CPF: 

 


