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Manfrinópolis - PR, 25 de outubro de 2013.  
 
Ao Exmo. Senhor 
Claudio Gubertt 
Prefeito Municipal de Manfrinópolis/PR 
 

 
PARECER JURÍDICO 

 
 

Em resposta ao ofício do Senhor Prefeito Municipal de Manfrinópolis 
- PR, solicitando parecer jurídico para processo licitatório, para a contratação de 
Escritório para Prestação de serviços advocatícios, para o ajuizamento de 
Execução de Quantia Certa Contra a Fazenda Pública até o seu trânsito em julgado, 
cuja finalidade é a restituição de contribuições previdenciárias da cota patronal 
sobre a remuneração dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), 
durante o período não fulminado pela prescrição, de novembro/2001 a 
setembro/2004, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, nos 
autos da Ação Ordinária - PROCESSO n.º 2006.70.07.002449-6 (PR), na Vara Federal 
de Francisco Beltrão – PR. 

 
É o que importa relatar. Opino. 
 
Submete-me a parecer jurídico a proposta da “Sociedade de 

Advogados MEURER, FRIGERI & RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS”, a empresa 
possui qualificação e capacidade técnica, haja vista a atuação e patrocínio pelos 
profissionais que a compõem, em diversas ações da mesma natureza, sendo, portanto, 
reconhecidos pelo notório conhecimento e a execução dos serviços especializados na 
área. 

 
O Inciso II, do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 prevê que: 
 
“Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

I - ... 

II – quando a contratação se serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 

de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação”. 

Os conceitos de "serviços especializados", "profissionais de notória 
especialização" e "serviços de natureza singular", preenchem os requisitos a serem 
cumpridos: a) o legal, referente ao enquadramento dos serviços no rol exauriente do art. 
13 da Lei nº 8.666/93 (serviço especializado), b) o subjetivo, consistente nas 
qualificações pessoais do profissional (notória especialização) e c) o objetivo, 
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consubstanciado na singularidade do objeto do contrato, ou seja, do serviço a ser 
contratado. 

 
Os serviços especializados a que alude a lei, são aqueles 

expressamente previstos no art. 13 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
quais sejam: estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos; pareceres, 
perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal; restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 
A notória especialização é uma característica daqueles profissionais 

que, além da habilitação técnica e profissional, exigida para os profissionais em geral, 
foram além em sua formação, participando de cursos de especialização, pós-graduação, 
participação em congressos e seminários, possuindo obras técnicas (artigos e livros) 
publicadas, além de participação ativa e constante na vida acadêmica. 

 
O preço aplicado na prestação de serviços está de acordo com o 

praticado no mercado e de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o 
que atende aos interesses da boa aplicação do dinheiro público. Podendo ser 
determinada a inexigibilidade do certame. 

 
Diante da realidade, a própria Lei de Licitação se preocupou 

prevendo a contratação de serviços técnicos especializados sem realização de certame 
licitatório, já que a contratação leva em conta a qualidade intelectual do prestador e, não o 
preço em si. 

 
É o parecer, smj. 
 
 
 
________________________________ 
MATEUS SCHEITT - OAB/PR nº52.378  
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Francisco Beltrão/PR, 28 de Outubro de 2013.  

 
 
Ao Exmo. Senhor 
Claudio Gubertt 
Digníssimo Prefeito Municipal 
Manfrinópolis – PR 
 
 
 
 

Proposta de Preço para a Prestação de serviços advocatícios, 
para o ajuizamento de Execução de Quantia Certa Contra a Fazenda Pública até o 
seu trânsito em julgado, cuja finalidade é a restituição de contribuições 
previdenciárias da cota patronal sobre a remuneração dos agentes políticos 
(Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), durante o período não fulminado pela 
prescrição, de novembro/2001 a setembro/2004, declarados inconstitucionais pelo 
Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Ordinária - PROCESSO n.º 
2006.70.07.002449-6 (PR), na Vara Federal de Francisco Beltrão – PR. 

 
Senhor Prefeito, 
 
Na condição de representante da Sociedade de Advogados 

MEURER, FRIGERI & RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com contrato social 
registrado na Ordem dos Advogados no Brasil (OAB) Seção do Estado do Paraná, sob nº. 
1998 às fls. 099/103 do Livro 11 de Registro de Sociedade de Advogados em data de 04 
de julho de 2006 e CNPJ/MF nº. 08.112.243/0001-23, com escritório profissional na Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos, 612, Centro, Francisco Beltrão/PR, CEP 85601-030, 
visando a Prestação de serviços advocatícios, proponho a Vossa Excelência os 
honorários na equivalência de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor da 
restituição do objeto contratado. 

 
Na ocasião, apresento os documentos e as certidões necessárias 

para a contratação. 
 
Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, os protestos de 

elevada estima e de respeitosa consideração. 
 
 
 

_________________________________________________ 
MEURER, FRIGERI & RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPJ/MF 08.112.243/0001-23 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 
 
 

CARACTERIZAÇÀO DA SITUAÇÃO  
 

A presente Inexigibilidade de Licitação tem por finalidade a 
contratação de Escritório para Prestação de serviços advocatícios, para o 
ajuizamento de Execução de Quantia Certa Contra a Fazenda Pública até o seu 
trânsito em julgado, cuja finalidade é a restituição de contribuições previdenciárias 
da cota patronal sobre a remuneração dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores), durante o período não fulminado pela prescrição, de novembro/2001 
a setembro/2004, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, nos 
autos da Ação Ordinária - PROCESSO n.º 2006.70.07.002449-6 (PR), na Vara Federal 
de Francisco Beltrão – PR. 

 
RAZÃO DA ESCOLHA 

 
A escolha por parte da Comissão de Licitação do Município de 

Manfrinópolis, a contratação direta da Sociedade de Advogados MEURER, FRIGERI & 
RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com contrato social registrado na Ordem dos 
Advogados no Brasil (OAB) Seção do Estado do Paraná, sob nº. 1998 às fls. 099/103 do 
Livro 11 de Registro de Sociedade de Advogados em data de 04 de julho de 2006 e 
CNPJ/MF nº. 08.112.243/0001-23, com escritório profissional na Rua Octaviano Teixeira 
dos Santos, 612, Centro, Francisco Beltrão/PR, CEP 85601-030, esta fundamentada no 
artigo 25, inciso II da Lei 8.666/93, conforme parecer Jurídico, pois a empresa possui 
qualificação e capacidade técnica, haja vista a atuação e patrocínio pelos profissionais 
que a compõem, em diversas ações da mesma natureza, sendo, portanto, reconhecidos 
pelo notório conhecimento e a execução dos serviços especializados na área. 

 
Os conceitos de "serviços especializados", "profissionais de notória 

especialização" e "serviços de natureza singular",    preenchem os requisitos a serem 
cumpridos: a) o legal, referente ao enquadramento dos serviços no rol exauriente do art. 
13 da Lei nº 8.666/93 (serviço especializado), b) o subjetivo, consistente nas 
qualificações pessoais do profissional (notória especialização) e c) o objetivo, 
consubstanciado na singularidade do objeto do contrato, ou seja, do serviço a ser 
contratado. 

 
Os serviços especializados a que alude a lei, são aqueles 

expressamente previstos no art. 13 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
quais sejam: estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos; pareceres, 
perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
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patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal; restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 
A notória especialização é uma característica daqueles profissionais 

que, além da habilitação técnica e profissional, exigida para os profissionais em geral, 
foram além em sua formação, participando de cursos de especialização, pós-graduação, 
participação em congressos e seminários, possuindo obras técnicas (artigos e livros) 
publicadas, além de participação ativa e constante na vida acadêmica. 

 
 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
Para efeito de verificar a razoabilidade do preço a ser desembolsado 

pela Administração pública e definir sobre a validade da contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, os honorários advocatícios na equivalência de 20% (vinte por 
cento), calculados sobre a efetiva restituição do objeto contratado, conforme proposto 
pela empresa para prestação de serviços advocatícios, está de acordo com o praticado no 
mercado e de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme 
proposta apresentada pela referida Empresa, por meio de consultas prévias, aparenta 
encontrar-se compatível com o interesse público, não sendo possível a contratação por 
menor valor nesta região. 
 
Dotação Orçamentária: os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a 
presente inexigibilidade, estão previstos nas contas: 

 

03    Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

03001    Secretaria de Adm e Finanças. 

04.122.0401.2007  Manutenção da Secretaria Municipal de Adm e Finanças 

3.3.90.39.00.00  Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

00410-00000   Recursos Ordinários Livres 

 
Anexo à presente, a Minuta do Contrato para exame e aprovação 

pelo Departamento Jurídico. 
 
Manfrinópolis – PR, 29 de Outubro de 2013. 

 
 

ADÃO RIVORAL RAMOS 
Presidente 

 
 
 

ADRIEL CRBONERA    ARLETE ZANCHI SERAFINI 
Membro      Membro 
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MINUTA DE CONTRATO 

 
 

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS, com 
endereço na Rua 11, inscrita no CNPJ sob n.º 01.614.343/0001-09, neste ato 
representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor CLAUDIO GUBERTT, doravante  
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa ..........................., com sede 
na ............................., inscrita no CNPJ sob nº .............., neste ato representada por seu 
representante legal, Senhor ....................,........................,.................., doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório 
modalidade Inexigibilidade de Licitação n.º 006/2013,  homologado em 19/03/2013, 
mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei  nº 8.666 de 21/06/1993 e 
legislação pertinente ao Edital antes  citado, as propostas e as seguintes cláusulas  
contratuais:                                                      
                                                                             
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

1.1 Prestação de serviços advocatícios, para o ajuizamento de Execução de 
Quantia Certa Contra a Fazenda Pública até o seu trânsito em julgado, cuja 
finalidade é a restituição de contribuições previdenciárias da cota patronal 
sobre a remuneração dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores), durante o período não fulminado pela prescrição, de 
novembro/2001 a setembro/2004, declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal, nos autos da Ação Ordinária - PROCESSO n.º 
2006.70.07.002449-6 (PR), na Vara Federal de Francisco Beltrão – PR.  

                                                                            
    1.2 - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara  que  tomou  pleno 
conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços objeto 
do presente Contrato. Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação 
ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento 
dessas condições.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
   2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, as normas e 
instruções legais vigentes no País a respeito da matéria versada no objeto.         
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
   3 - O Objeto do presente contrato será realizado sob o regime de execução indireta. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

4.1 O pagamento dos honorários advocatícios serão efetuados na equivalência de 
20,00% (vinte por cento), calculados sobre a efetiva restituição (ad exitum) do objeto 
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deste contrato, que corresponde ao valor total de R$.................(......................), também 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica.                                                            
                                                                             
   4.2- Fica expressamente estabelecido que o preço inclui todos os custos diretos e 
indiretos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração 
devida.        
 
   4.3- O pagamento será efetivado pela CONTRATANTE na conta corrente da 
CONTRATADA, mediante depósito ou ordem bancária.  
 
CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
 
   5 – O preço para a Execução dos serviços será reajustado desde que seja de comum 
acordo entre as partes.               
 
CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
   6.1-O prazo de vigência deste contrato é de 24 meses, que será de **/**/**** à *******, 
podendo ser prorrogado, mediante termo Aditivo, desde que seja acordado  entre  as  
partes, através de declaração  por  escrito  com  antecedência  mínima  de 10  dias  antes  
do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis n.º 8666/93 e 
8883/94.                                                    
  
   6.2-O início deve se dar em 05 (cinco) dias a partir da assinatura deste instrumento.                                                              
 
   6.3-Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.                                                            
 
   6.4-Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
de forma diferente.                                        
 
   6.5-Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.            
 
CLAUSULA SETIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 
 
   7- As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento 
Fiscal Vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a  seguinte classificação: 
 
03 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
01 – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.39.00.00.00.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO 
 
   8.1-Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial.                         
 



8 

 

   8.2-O Contratante se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo 
Contratado, ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar. 
§ 1º. Os documentos necessários ao ajuizamento ou a apresentação de defesa que 
estiverem a cargo do Contratante e cujo atraso ou não entrega cause a prescrição ou 
decadência da ação, ou ainda impliquem em revelia ou preclusão, isentam o Contratado 
de qualquer infração ética ou ressarcimento por dano no desempenho profissional. 
§ 2º. Os documentos copiados devem ser, quando possível, autenticados por notário 
público. 
§ 3º. Os documentos que necessitem ser vertidos para o vernáculo, devem sê-lo por 
tradutor público e juramentado. 
§ 4º. O contratante deve comunicar e comprovar ao contratado o requerimento e 
eventuais dificuldades na obtenção de documentos, para que, caso seja possível, este 
possa postular dilação de prazo ao juízo, cujo deferimento não pode ser assegurado. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 
   9 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos:                                                          
 
   9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE:  
 
   a) Quando houver necessidade de prorrogação do prazo, a pedido por escrito da parte 
interessada, 10 (dez) dias antes do término da vigência do presente contrato.                           
    b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência  de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 
65 da Lei 8666/93.            
   
   9.1.2. Por acordo das partes:  
 

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução de serviço, bem  como  

do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários; 

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado vedada a 
antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço.                                                

 
  9.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições Contratuais os 
acréscimos ou supressões que se  fizerem  necessárias,  respeitados os termos do 
parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei N.º 8666/93.             
 
CLAUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS  
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  10. Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e 
garantia a prévia defesa, a aplicação das  seguintes sanções, de acordo com o previsto 
na Seção  II  do Capítulo IV da  Lei Nº 8.666/93.                                                           
 
     a) advertência por escrito;                                            
     b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado  sobre  o valor da última 
medição, no caso de retardamento, sem justa causa,  do inicio dos trabalhos contratados,                                      
     c) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor da última medição por dia de 
paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação da  execução 
do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no máximo de 7 (sete) 
dias  consecutivos;                                                                  
     d) multa de % (um por cento) por dia de atraso, calculado  sobre o valor da última 
medição pelo não cumprimento do prazo contratual, sem plena justificativa;                                                  
     e) multa de até 1%(um por cento) calculados sobre o valor  da  última medição, em 
caso de inobservância das demais cláusulas  do  Contrato; 
     f) suspensão temporária  de participação em licitação e  impedimento de contratar com 
o MUNICÍPIO  DE MANFRINÓPOLIS – PR , por prazo não superior a 2(dois) anos;                                              
     g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICÍPIO  DE 
MANFRINÓPOLIS – PR, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, consoante inciso IV, Art 87 da Lei N 8 666/93;                                             
     h) no caso de inadimplemento que resulta em aplicação de multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do Contrato, o pagamento devido só poderá ser liberado se 
comprovada, mediante a apresentação de guia, o recolhimento da multa em questão, ou o 
desconto do valor da mesma sobre o total da fatura.                                              
 
  10.2 - O valor da multa será  automaticamente descontado dos  pagamentos devidos 
pelo  MUNICÍPIO  DE MANFRINÓPOLIS – PR, e que  a  CONTRATADA vier a fazer jus.                                                     
 
  10.3 - A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e à partir  da notificação 
terá o prazo de 5(cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da 
CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2°, do artigo 87, 
da Lei N°. 8.666/93.        
 
  10.4 - Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá 
os pagamentos até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do  pagamento suspenso.                                                             
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
 
  11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE.          
 
  11.1.1 - A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este  
Contrato,  independente  de  notificação  judicial ou  extrajudicial desde que ocorra 
qualquer um  dos  fatos  adiante  enunciados, bastando para isso comunicar a 
CONTRATADA sua  intenção, com  antecedência mínima de 05 (cinco) dias:                                            
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     a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos;                                     
     b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos,                              
     c) o desatendimento  pela  CONTRATADA das determinações regulares da autorizada  
designada  para  acompanhar  e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores;                                     
     d) razões de interesse do serviço público;                            
 
  11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos 
fatos a seguir enunciados;                
 
     a) o atraso injustificado no inicio dos serviços;                      
     b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em 
decorrência de violação de disposições legais vigentes, 
     c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE;                                                          
     d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a sessão 
ou transferência,  total ou  parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem 
a boa execução deste; 
     e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
     f) no caso de serviços de transporte de passageiros ou transporte de cargas em geral, 
que exijam habilitação específica, utilizar motorista sem a devida habilitação legal para tal 
serviço, conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito; 
     g) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência 
civil;                                                 
     h) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 
individual;                                         
     i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,  a 
juízo da  CONTRATANTE,  prejudique a execução do contrato;                                                             
     j) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência do contrato;                    
 
11.1.3 - No  caso  de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, 
serão observadas as seguintes condições:                        
 
     a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por  qualquer prejuízo  e  
será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as 
sanções contratuais  e  legais  pertinentes; 
     b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos  serviços já prestados,  
desde  que  aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os 
prejuízos causados a CONTRATANTE;             
     c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos 
serviços através de outras empresas, ou da forma que julgar mais convenientes;  
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     d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu 
exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços  referente ao mesmo e 
sustar o pagamento das faturas pendentes,  até que a CONTRATADA cumpra 
integralmente a condição contratual infringida;                                                           
 
  11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:      
 
  11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
 
     a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, 
acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento 
de Habilitação Licitação e Contratação, seu artigo 79 da Lei N° 8.666/93; 
     b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra;                     
    c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos  pela CONTRATANTE, 
decorrentes de serviços já prestados, salvo  em  caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra;     
    d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para 
execução dos serviços, nos prazos contratuais.                   
 
  11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já 
prestados, de acordo com os termos deste Contrato.             
 
  11.2.3 - Rescisão do Contrato em virtude de força maior.                   
 
  11.3.1 - Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este 
Contrato em caso de interrupção na execução dos serviços por um período maior que 
30(trinta) dias, em virtude de força maior, conforme definido no Art. 1.058 do  Código Civil 
Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execução deste Instrumento 
Contratual.                  
 
Neste caso, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma tenha 
realizado, de acordo com as termos deste Contrato.              
 
  11.3.2 - Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, 
deverá fazer imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo até 
5(cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos 
constantes da notificação.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS 
 
  12.1 - Concluídos os serviços objeto do Contrato, em 5 (cinco) dias após a comunicação 
da CONTRATANTE ou rescindido este, será efetuado pela fiscalização da 
CONTRATANTE o seu recebimento provisório, após, e se reconhecido o integral 
cumprimento das obrigações contratuais. 
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  12.1.1 - O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade 
decorrente de erros de execução, a cuja reparação se obriga, tudo sem ônus para a 
CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69 da Lei 8666/93. 
 
  12.1.2 - Decorridos 30 (trinta) dias consecutivos da data  do recebimento provisório, e 
verificada a correção dos serviços  executados, proceder-se-á ao recebimento definitivo, 
lavrando-se o termo  respectivo, que consignará a  quitação geral, plena e recíproca entre 
as partes.  
 
  12.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, pela 
solidez e segurança das serviços nem a ética profissional pela perfeita execução dos 
serviços contratados.               
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
 
  13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive 
os  de  natureza  previdenciária, social e  trabalhista bem  como emolumentos, ônus ou 
encargos de qualquer natureza, decorrentes da  celebração deste Contrato, ou da  
execução,  correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.                       
 
  13.1.1 - Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia  com  as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas verificada, em qualquer tempo, a 
existência de débito proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte da  
CONTRATADA, fica a CONTRATANTE desde já autorizada a suspender os pagamentos 
devidos a CONTRATADA, até que fique plena e total regularização de sua situação.                             
 
  13.2 - Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou 
parafiscal, após a data limite de recebimento e abertura da proposta será objeto de 
entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
 
  13.3 - A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam  
ocorrer  em  consequência da  execução dos serviços contratados, os quais não importam 
em vinculação laboral entre a CONTRATANTE envolvida, que mantém relação 
empregatícia com a  CONTRATADA,  empregadora na forma do disposto no Art 2° da  
Consolidação  das  Leis  do Trabalho. 
 
  13.3.1 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável 
solidária, a  CONTRATADA, reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da 
decisão judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
  14 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro  da Comarca de 
Francisco Beltrão / PR, com renúncia  expressa  de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.                                           
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  E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.             
 
Manfrinópolis/PR,        de outubro de 2013. 
 

_________________________ 
CLAUDIO GUBERTT 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
___________________________________________ 

MEURER, FRIGERI & RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2013 
 

RATIFICAÇÃO 
 

CLAUDIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 
25, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas 
Leis federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, 

 
RATIFICA, a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços 

advocatícios, para o ajuizamento de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública 
até o seu transito em julgado, cuja finalidade é a restituição de contribuições 
previdenciárias da cota patronal sobre a remuneração dos agentes políticos (Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores), durante o período não fulminado pela prescrição, de 
novembro/2001 a setembro/2004, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos autos da Ação Ordinária – Processo n° 2006.70.07.002449-6 (PR), na Vara 
Federal de Francisco Beltrão – PR, com fundamento no parecer da Procuradoria do 
Município e da Comissão de Licitação do Município de Manfrinópolis e segundo o 
estatuído no artigo 25, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas 
Leis federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
 

E autorizo o contrato e o empenho da despesa, no valor de R$ 28.020,91 
(vinte e oito mil vinte reais e noventa e um centavos), em favor da empresa MEURER, 
FRIGERI & RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, de acordo com sua proposta de 
preço considerada compatível com o interesse público. 

 
Manfrinópolis/PR, 29 de outubro de 2013. 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
CLAUDIO GUBERTT 
Prefeito Municipal 


