
ESTADO DO CEARA 
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. CONTRATO N°. 14.03.002/2017-CMA. 

3° (TERCEIRO) TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 
DE N°. CONTRATO N°. 
14.03.002/2017-CMA, 
QUE CELEBRAM ENTRE 
s I I DE UM LADO A 
CAMARA MUNICIPAL DE 
ABAIARA-CE E, DO 
OUTRO LADO, A SENHORA 
FILOMENA RODRIGUES 
ANDRIOLA, PARA O FIM 
QUE A SEGUIR 
DECLARAM: 

CONTRATANTE: A CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE, pessoa juridica de direito 
pub Li co interno, com sede a Rua Padre Ibiapina, s/n°, Centro, Abaiara, 
Ce a r a , inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 12. 478. 988/0001-88, neste ato, 
representada pelo senhor JOSE TAVARES DE LUCENA, Presidente da Camara 
Municipal de Abaiara-Ce, inscrito no CPF/MF sob o n°. 427.473.923-68, 
aqui denominado de CONTRATANTE. 

CONTRATADA: FILOMENA RODRIGUES ANDRIOLA, Advogada, portadora da cedula de 
identidade n°. 272689-81 - 2a via, expedida pela SSP/CE e inscrita no CPF 
sob on°. 215.131.633-53, residente e domiciliada a Rua Padre Maranhao, 
n°. 39, Centro, Milagres, Ceara, aqui denominada de CONTRATADA. 

Os CONTRATANTES acima qualificados tern entre si justos e avenc;ados 
o CONTRATO N°. 14.03.002/2017-CMA, celebrado em decorrencia do processo 
administrative de Li c i t acao na modalidade de TOMADA DE PRE<;OS N°. TP- 
02. 22. 001/2017-CMA, que tern como objeto a contratac;ao de servic;o de 
assessoria e consultoria juridica a mesa diretora e as comissoes 
legislativas permanentes e temporarias, para atender as necessidades da 
Camara Municipal de Abaiara-Ce, conforme e spe c i.f Lcacoe s constantes no 
termo de referencia, parte integrante deste instrumento independente de 
t r an s c r i cao e, celebram o presente termo aditivo em conformidade com o 
que preceitua a Lei Federal n°. 8. 666, de 21 de Junho de 1993 e suas 
al t e r a co e s posteriores, suj ei tando-se os contratantes, as normas, 
clausulas e condic;oes a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

1.1. Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogac;ao do prazo de 
vigencia do CONTRATO N°. 14.03.002/2017-CMA, por igual e sucesso periodo 
ao contrato Ja indicado, que iniciara a partir do dia 02/01/2019 
extinguindo-se em 31/10/2019. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTA�AO LEGAL 

2.1. 0 prazo de vigencia do contrato indicado no preambulo deste 
instrumento sera prorrogado atraves do presente termo aditivo, de forma 
bilateral e em comum acordo entre as partes, e encontra amparo legal no 
art. 57, inciso II da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 
suas alterac;oes posteriores e, ainda, conforme previsao contratual, 
constante na sua clausula quinta. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA 

3 .1. A p r-o r r oqa ca o do contra to original possui supedaneo ao art. 57, 
incise I I da Lei Federal de Lici t acoe s , uma vez que versa de s e r v i co 
comprovadamente de natureza continue, senao vejamos: 

Art. 57. A durac;ao dos 
contratos regidos por esta Lei 
ficara adstrita a vigencia dos 
respectivos creditos 
orc;amentarios, exceto quanto 
aos relativos: 

( ... ) 

II - a prestac;ao de servic;os a 
serem executados de forma 
continua, que poderao ter a 
sua dur e cao prorrogada por 
iguais e sucessivos periodos 
com vistas a ob t.eric a o de 
prec;os e condic;oes mais 

a 
a 

para 
limitada 

vantajosas 
administrac;ao, 
sessenta meses. 

tratando de um servic;o que fora prestado de forma 
que faz parte do rol de servic;os considerados continues, 
justificada a p ro r roqa cao contratual. Frise-se, ainda, 

Assim, a comprovada caracteri z acao do presente servic;o como continues 
esta garantida no entendimento da COTEM do Tribunal de Contas dos 
Municipios do Estado do Ceara, que editou a seguinte averbac;ao: 
De acordo com a Coordenadoria de As s i s t.e nc i a Tecnica aos Municipios 
COTEM ajustada ao entendimento desta Corte e a doutrina dominante 
"s e rv i co de exe cucao continua" e o que NAO se pode inter romper, faz-s 
sucessivamente sem soluc;ao de continuidade, sob pena de causar prejuizo 
Administrac;ao Publica. 
Portanto, a sol ucao de continuidade comportada nos se rv i co s , obj eto da 
con t r a t a cao , por si s6, justifica a prorrogac;ao na f undamen t acao legal 
acima, vistas a prerrogativa legal de sua concretizac;ao. 
Assim, em se 
satisfat6ria, e 
e s t a plenamente 
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que a prorroga�ao ja havia sido expressamente prevista no contrato 
outrora assinado, conforme se pode observar na sua clausula quinta. 
Inobstante 
principios 
Interesse 

a isso, a p r o r r oqa cao contratual em pauta e 
constitucionais da economicidade, continuidade 
Publico, haja vista as fartas razoes 

assegurada nos 
e supremacia do 
desenhadas na 

justificativa. 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR 

serviGOS, 
(t r e s mil 

(trinta mil 

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela exeCUGaO dos 
deste termo aditivo, o valor mensal de R$ 3.000,00 
perfazendo o valor global na ordem de R$ 30. 000, 00 
referente ao LOTE II, conforme planilha abaixo: 

4. 1. A 
objeto 
reais) , 
reais) , 

LOTE II - (Assessoria e Consultoria Juridica) 

ESPECIFICA<;OES UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR ITEM DOS SERVI<;OS MEN SAL GLOBAL 

Desempenhar as atividades de 
Assessoria e Consultoria Juridica 
jun to a Mesa Diretora da Camara 
Municipal de Abaiara-Ce, dentre 
as quais se encontram as abaixo 
enumeradas, desincwnbindo corn 
zelo as atividades de seu 
encargo, na area contratada, em 
juizo OU fora dele, sendo entre 
outras: 
a) Acornpanharnento de processes de 
interesse do Poder Legislative de 
Abaiara-Ce, nos di versos juizos e 
tribunais, quando solicitado; 
b) Acompanhar OS processes 
judiciais ja propostos pela 
Camara Municipal de Abaiara-Ce, 

01 mediante listagem e instrumentos Ml§s 10 R$ R$ 
de substabelecimento que serao (dez) 3.000,00 30.000,00 
entregues no memento da 
assinatura do contra to; 
c) Realizar acordos nos processos 
ja propostos, bem como pedidos de 
parcelamento, os qua is serao 
analisados em seu escrit6rio e 
repassados ao Legislative de 
Abaiara-Ce para ciencia; 
d) Os acordos judiciais e 
extrajucticiais serao firmados 
diretamente como contratado, 
podendo, em situacoes 
excepcionais, ser efetuada previa 
consulta a Presidente da Mesa 
Diretora da Camara Municipal 
Abaiara-Ce; 
e) Atendirnento as solicitacoes do 
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Legislative Municipal, com a 
Emissao de Pareceres, inclusive 
pareceres em processes 
licitat6rios, conforme dispOe o § 
un i co do art. 38 da Lei Federal 
n ? • 8.666/1993 (Rede cao dada pela 
Lei Federal n°. 8. 883/1994); 
f) Disponibilidade para via.gens a 
servi90, quando necessario, cujas 
despesas serao custeadas pelo 
Poder Legislative do Municipio de 
Jl.baia ra-Ce; 
g) Atua9ao em favor e defesa dos 
interesses da entidade, seja no 
p6lo ativo, passive, corno 
terceiro interessado, 
litisconsorte ou em qualquer 
forrna de assistencia ou 
interven9ao previstas na 
legisla9ao processual pe t r La , ai 
incluido acompanhamento de 
processes administrativos e 
demais requerimentos; 

judiciais e 
s e r ao firmados 

como contratado, 
em situa90es 

ser efetuada previa 
Presidente da Mesa 

Camara Municipal 

h) Os acordos 
extrajudiciais 
diretamente 
podendo, 
excepcionais, 
consulta a 
Dire tor a da 
Abaiara-Ce. 

CLAUSULA QUINTA - DA EQUIVALENCIA DA DOTA9AO OR9AMENTARIA 

5.1. Faz-se necessario informar a equivalencia da dota9ao or9amentaria de 
rubrica n°.: 0101.01.031.0001.2.001 - (Manuten<;ao das Atividades do Poder 
Legislativo), referente ao exercicio financeiro de 2017 e prevista no 
contrato original, pela dota<;ao or<;amentaria de rubrica n°.: 
0101.01.031.0001.2.001 (Manuten9ao das Atividades do Poder 
Leg islati vo) , previs ta no o.r camen t o fiscal vigente, conforme Lei 
Municipal que estima a receita e fixa a despesa do Municipio de Abaiara, 
Estado do Ceara, para o exercicio financeiro de 2018 e da outras 
p rov i deric i a s e Elemen to de Despesas 3. 3. 90. 36. 00 - (Outros Se r v i co s de 
Terceiros Pessoa Fisica) , em subs ti t u i cao daquela, a qual cus t ea r a as 
despesas decorrentes do objeto do presente instrumento a partir de 02 de 
Janeiro de 2018. 

CLAUSULA SEXTA - DA RATIFICA9AO DAS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS 

6.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi<;oes aven9adas no 
contrato original; 

6.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 
termo aditivo em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para que surtam um 
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s6 efeito, os quais, 
presen�a de 02 (duas) 

depois de lidos, s e r ao assinados pelas 
testemunhas, que tambem os assinam. 

partes na 

ABAIARA-CE, em 28 de Dezembro de 2019. 

JOSE TAVARES DE LUCENA 
Presidente 

Camara Municipal de Abaiara-Ce 
CONTRATANTE 

FILOMENA RODRIGUES ANDRIOLA 
Titular 

RG: 272689-81 - 24 via, expedida pela SSP/CE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

01. 
{5\ia114,.:..coC4k1 �� 

Nome: 
CPF/MF: 0,28.a6(!},1"33-3l.{ 

o 2 . �,fJnM-rv.Jb IJ lv i, fl )1,12 
Nome: � .... 
CPF/MF: rr : �4 f0$ 06 
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