
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 

03.2019 

 

 

 

   CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPO NOVO-RS, pessoa 

jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob n° 90.165.887/0001-60, estabelecida 

administrativamente na Av. Bento Gonçalves, 1312, centro, na cidade de Campo Novo-

RS., representada neste ato por seu presidente, ADEMAR OLIVEIRA DE AGUIAR, 

brasileiro, casado, aposentado e, ocupante do cargo público de vereador Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de Campo Novo-RS, inscrito no CPF sob n° 

310.098.240-15, RG n° 3012602102, residente e domiciliado na Rua Tudes Gonçalves, 

250, centro, na cidade de Campo Novo-RS, doravante denominado CONTRATANTE e, 

de outro lado e RICARDO GRANICH, brasileiro, , advogado inscrito na OAB/RS sob n° 

84.207, com CPF sob n° 910.114.930-04, RG n° 5063889678, com endereço profissional 

à Rua Daltro Filho, nº 701 - Centro - Três Passos/RS., Tel. 55 3522 8019 / 55 9 9967 

2772, email: ricardo.granich@hotmail.com, doravante denominado CONTRATADO, 

têm entre si, justo e contratado a prestação de serviços profissionais na área de 

Assessoramento Jurídico, cujos termos reger-se-ão pelas seguintes cláusulas e 

condições. 

   1 – O CONTRATADO se obriga a prestar serviços à CONTRATANTE na 

área de consultoria e assessoramento jurídico, exclusivamente com relação ao 

Expediente de Impeachment proposto em face do atual prefeito municipal, Sr° Antonio 

Sartori, cuja Representação foi oferecida pelo Representante, Sr° Hermínio. 

   1.2. – Os serviços de ASSESSORIA JURÍDICA consistirão no exame e 

orientação legal compreendendo o acompanhamento irrestrito dos procedimentos 

realizados pela Comissão Processante, abarcando a presença personalíssima em todos 

os atos que o expediente necessitar, em especial audiências, dentre outros, bem como 

o fornecimento de pareceres jurídicos que abrangem o caso, saneamento de dúvidas 

referentes ao procedimento, acompanhamento na confecção de atas, análise da 

constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pela Comissão, acompanhamento 

nas audiências designadas, e demais atos que se fizerem necessários ao deslinde do 

feito. 
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   1.3. – Os serviços de CONSULTORIA LEGISLATIVA, também inerentes ao 

objeto contratual, compreenderão pesquisa legislativa, reprodução e remessa de 

textos legais federais, estaduais e municipais, quando solicitados, análise, à luz da 

Constituição Federal, Estadual, Doutrina e Jurisprudências que dizem respeito à 

matéria, e orientação sobre o caso prático, em suas diferentes fases. Assessoramento 

na reformulação e revisão do Expediente, e demais atos necessários. 

   1.4. – Estão afastados do objeto do presente contrato os serviços de 

CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL que venham a compreender orientação 

técnico-legal do CONTRATADO na elaboração orçamentária, no modo de sua execução, 

forma legal de escrituração contábil da receita e despesa, orientação na área de 

escrituração do patrimônio e na organização dos sistemas de controle interno, 

patrimonial e operacional, bem como, serviços referentes a Assessoramento Jurídico 

do Poder Legislativo, eis que, a CONTRATANTE possui Assessor Jurídico para tal 

finalidade. 

   1.5. – Os serviços serão prestados em função das necessidades da 

CONTRATANTE, ou pela Comissão Processante, manifestada mediante solicitação 

escrita, verbal, ou via e-mail, especificamente ao CONTRATADO. 

   2. – O valor a ser pago pela CONTRATANTE ao CONTRATADO será de R$ 

3.000,00 (três mil reais), em nome exclusivamente do CONTRATADO, pago por cheque, 

e será efetuado no mês de Novembro, na mesma data em que forem feitos os demais 

pagamentos da Câmara, especialmente os Vereadores. 

   3. – O valo acima descrito, abrange eventuais despesas indenizatórias, 

tais como, xerox, combustível, etc., não havendo ressarcimentos de despesas, na 

execução do objeto do presente contrato. 

   4. – O presente instrumento inicia a contar do dia 30 de Outubro de 

2019, vigorando até o término do Expediente, ou, no prazo impreterível de 90 

(noventa dias), ou seja, dia 30 de Janeiro de 2020, podendo, todavia, ser rescindido a 

qualquer tempo por conveniência das partes, quando então O CONTRATADO só 

recebera os valores proporcionais relativos ao percentual dos dias ou mês trabalhados. 

   5. – O regime de execução do presente contrato se dará da seguinte 

forma: 

   5.1. – Resposta escrita e fundamentada; 

   5.2. – Orientação verbal; 



   5.3. – Subsídios (legislação, doutrina e jurisprudência) para 

embasamento de questões administrativas da Comissão Processante; 

   5.4. – Estudos preliminares de questões procedimentais; 

   5.5. – Acompanhamento das audiências e demais atos necessários; 

   5.6. – Processamento e acompanhamento de forma irrestrita ao 

Expediente de Impeachment, instaurada frente ao Legislativo deste Município; 

   6.1. – A Câmara de Vereadores, ora CONTRATANTE, bem como, a 

Comissão Processante, se desejar manifestação escrita do ora CONTRATADO, 

formalizará, por esta forma, as consultas, especificando a matéria a ser examinada e os 

fatos relevantes que a cercam, cabendo também a solução de dúvidas via telefone, e-

mail, ou verbalmente.    

   6.2. – O CONTRATADO poderá solicitar a complementação dos dados e 

informações que julgar necessária, como condição para o atendimento das consultas e 

pareceres. 

   6.3. – O CONTRATADO obriga-se a atender com eficiência e presteza as 

solicitações que lhes forem encaminhadas pelo Poder Legislativo. 

   6.4 – A Câmara, ao solicitar a prestação de serviços, indicará o prazo 

limite para o atendimento, em casos de extrema urgência. 

   6.5. – As respostas e pareceres emitidos serão encaminhados ao 

Presidente da Comissão Processante, independentemente de quem as tenha 

solicitado. 

   7 – As despesas judiciais e extrajudiciais do processo, caso tenha, 

correrão por conta da CONTRATANTE. 

   8 – As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão suportadas 

consoante orçamento da Câmara Municipal de Vereadores na dotação 

3.3.90.36.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 

   9 – As dúvidas e casos omissos advindos da aplicação do presente 

contrato serão dirimidos com a aplicação da Lei 8.666/93 e suas alterações, e ainda 

pela aplicação subsidiária das normas de Contratos gerais, advindas do Direito Civil e 

legislação complementar, bem como pela Constituição Estadual e Constituição Federal. 

   10 – As partes elegem o FORO DE CAMPO NOVO-RS, como hábil e 

competente para processar e julgar processos oriundos deste instrumento. 



   E, por estarem justos e acertados assinam o presente contrato em 3 

(três) vias de igual teor e forma, para que surta os devidos fins legais e jurídicos. 

   Bom Progresso., 30 de Outubro de 2019. 

    

________________________________         ___________________________________ 

Contratante: Ademar de Oliveira Aguiar                Contratado: Dr° Ricardo Granich 

Presidente da Câmara Municipal de Verea-                   OAB/RS 84.207 

dores de Campo Novo-RS  

 

_________________________________      _______________________________ 

Testemunha              Testemunha 

 


