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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2022

INEXIGIBILIDADE 

N° 002/2022
OBJETOi servigos de Assessoria e Consultoria Jundica com a Camara 

Municipal de Vereadores de Lapao, compreendendo: Assessorar o Presidente 
e demais membros da Mesa Diretora da Camara , quando solicitado, na 
elaboragao, exame e pareceres de Projetos de Leis, de Resolugdes, de 
Decretos Legislatives e demais atos legislatives, desincumbir-se de outras 
atividades que Ihe sejam incumbidas pelo Presidente.

■ '3
'■ ■<!

CONTRATADO: OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CNPJ: 10.804.449/0001-66

VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL 
REAIS).

Fundamentagao legal: art. 25, inciso II 
8.666/93.

lei n.°

JANEIRO/2022.



cAmara municipal de lapao
CNPJ: 16.250.755/0001-84

PARECER DA COMtSSAO DE LICITAQAO

Tendo recebido expediente para identificar a modalidade e providenciar a Licita?3o soiicitada pela 
Diretoria Administrative da CSmara Municipal de Lapao, objetivando a contratap^o de empresa 
especializada para executar de assessoria e consultoria Jundica com a Camara Municipal de 
Vereadores de Lap2o, compreendendo: Assessorar o Presidents e demais membros da Mesa Diretora 
da Camara , quando solicitado, na elaborate, exame e pareceres de Projetos de Leis, de Resolugbes, 
de Decretos Legislatives e demais atos legislatives, desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam 
incumbidas pelo Presidents, a ComissSo Permanente de LicitagSo criada pela Portaria n° 06/2021 
entende que no presente caso est£ caracterizada a INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO, face as 
seguintes raz&es legais:

01. O Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, prev£ que, “para a contratagSo de servigos tecnicos 
enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notdria 
especializagSo" e inexigive! a licitagSo quando houver inviabilidade de competigao.

02. Mediante informagSo obtida junto a Camara Municipal de LapSo, objetiva-se a contratagbo de 
empresa especializada para executar de Assessoria e Consultoria Jundica com a Camara Municipal de 
Vereadores de Lap3o, compreendendo: Assessorar o Presidente e demais membros da Mesa Diretora 
da Camara , quando solicitado, na elaboragSo, exame e pareceres de Projetos de Leis, de Resoiugdes, 
de Decretos Legislatives e demais atos legislatives, desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam 
incumbidas pelo Presidente, atravbs da empresa OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS ASSICIADOS, 
inscrito no CNPJ sob n° 10.804.449-66, que se responsabilizar^ pelo prestagbo dos servigos tbcnicos.

Face ao exposto, e desde que os valores da contratag3o estejam em sintonia com os interesses 
da Administragbo da Camara Municipal de LapSo, isto 6, que os pregos propostos sejam compatlveis 
com os praticados, a ComissSo de Licitagao opina pela possibilidade da contratagSo 
independentemente de procedimento licitatdrio, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO, e submete o 
seu parecer £ apreciagbo do Sr. presidente da Camara Municipal de LapSo, na forma do art. 26 da 
referida Lei 8.666/93, para que o ratifique, com o seu “HOMOLOGO”, ou o rejeite.

Lap3o/Ba, 03 de janeiro de 2022.

Jt k ik ^75
/tftercio Greik Belarmino de Castro
' Presidente da CPL

Edeilton Marques de Oliveira 
Membro

Jussblio Barreto de Matos 
Membro

Ao
Departamento Juridico 
Lapao - Bahia

Venho atravbs desta, encaminhar o Process© Administrative n° 003/2022 e Process© de Inexigibilidade 
n° 002/2022, para vossa apreciagao.

"Marcio GreflC Belarmino de Castro
Presidente da CPL
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cAmara municipal de lapao
CNPJ: 16.250.755/0001-84

MINUTA - CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVIQOS N°: XXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: XXXXXXXXX 

INEXIGIBIUDADE: XXXXXXXXXXXX

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CNPJ n° 16.250.755/0001-84, com sede na Pra9a Braulio Cardoso 
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr* Nuvia Carlane 
Rodrigues Lima e Souza RG n° XXXXXXX, emitido pela SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 
XXX.XXX.XXX-XX e XXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXX, com 
sede a Rua XXXXXXXXXXXXX, Centro Lap3o/BA, atraves do seu representante legal, Sr. XXXXXXXX, 
inscrito no CPF XXXXXXXX e RG n° XXXXXXXX, a seguir denominado CONTRATADO, celebram 
entre si o presente contrato, em conformidade com a Inexigibilidade de Processo Licitatbrio n° XXXX, 
com fulcro na Lei 8.666/93 e alterapSes posteriores, mediante as clbusulas a seguir delineadas.

CLAUSULA PRIME1RA - DO OBJETO

Constitui objeto deste
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

contrato execugSo dea

CLAUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente contrato tern fundamento no art. 25, inciso !( da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGeNCIA DA PRESTAgAO DOS
SERVigOS

Os servigos serao prestados a CONTRATANTE, no periodo de XXXXXX, podendo ser renovado 
conforme art. 57 par£grafo II da Lei 8.666/93.
I - O prazo de inlcio da execute & contado a partir do 1° dia subsequente & assinatura do presente 
contrato.
II - O prazo para os servigos poder£ ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE, havendo 
convenibncia administrativa, a criterio do Prefeito Municipal, e sera formalizado mediante lavratura de 
Termo Aditivo.
ill - A CONTRATADA poderd solicitar prorrogagdo do prazo para a realizagSo dos servigos se a 
interrupgao ocorrer por:
a) Ato da CONTRATANTE;
b) Caso fortuito ou forga maior.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DAS PARTES
I - Do CONTRATANTE;

a) Fornecer a CONTRATADA todos os dados relatives aos servigos contratados que se fizerem 
necessarios ao bom andamento e acompanhamento dos mesmos, quando solicitados;
b) Franquear, orientar e facilitar a CONTRATADA e/ou preposto devidamente credenciado, fiscalizar a 
qualquer tempo todos os servigos de responsabilidade do CONTRATANTE, sem que tal fiscalizagdo 
implique que transferencia de responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;
c) Ter reservado o direito de nSo mais utilizer os servigos da contratada caso a mesma nao cumpra o 
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93;
d) Acompanhar o andamento dos servigos e expedir instrugoes verbals ou escritas sobre a sua 
execug§o podendo impugnar os servigos que estejam mal executados, os quais dever£o ser refeitos, 
correndo as despesas oriundas destes servigos por conta da contratada;
e) intervir na prestag§o dos servigos ou interromper a sua execugSo nos casos e condigoes previstos 
na Lei n° 8.666/93;
f) Efetuar os pagamentos devidos a contratada pelos servigos executados de acordo com as 
disposigbes do presente contrato;



CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 
CNPJ: 16.250.755/0001-84

g) Denunciar as infragctes cometidas pela cohtratada e ap!icar-lhe as penalidades cab(veis nos termos 
da Lei n° 8.666/93;
h) Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.666/93.

II - Da CONTRATADA(O);

a) PrestagSo de servigos de contabilidade e recursos humanos;
b) Assessoria e acompanhamento da execugao dos programas do Smbito Federal e Estadual;
c) Enviar tais documentos a Secretaria competente;
d) Prestar os servigos minuciosamente conforme as determinagoes das secretarias atinentes a este 
contrato;
e) Cumprir os prazos e demais condigoes deste contrato;
f) Manter o sigilo e a lisura na condugao de todos os procedimentos relacionados aos trabalhos;
g) Arcar com todas as despesas de natureza trabalhista, previdencteria, acidentc>ria que ocorrerem em

raz3o da execugSo deste Contrato;

h) A CONTRATADA devolved o servigo pronto ate o limite de 05(cinco) dias uteis apos o recebimento 

da documentagao enviada pela CONTRATANTE.;

i) Aceitar actescimos ou supressdes que se fizerem necessaries de ate 25% (vinte cinco por cento) do

valor contratual corrigido;

j) Realizar visitas in loco, sempre que for solicitado pelo contratante;

k) 0(a) Contratado(a) devera prestar os servigos objeto deste contrato, na forma e nos prazos 

estabelecidos pelo contratante, quando da solicitag§o dos servigos.

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO E DA FORMA DE 
_____________________ PAGAMENTO_____________________
Pelos servigos do objeto contratado o CONTRATANTE pagate d CONTRATADA a importancia no 
valor mensal de R$ XXXX (XXXXX reals), perfazendo urn valor global de R$ XXXX (XXXXXXXXXX 
reals);

I- 0 pagamento do presente contrato sere efetuado em ate 45 dias subsequente ao da prestagao dos 
servigos, mediante apresentagSo da nota fiscal dos servigos efetivamente prestados e atestados pela 
Secretaria respons^vel, juntamente com o relatbrio dos servigos realizados, mediante transfetencia 
baneciria ou cheque.

II- Em caso de irregularidade na emissSo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sete contado 
a partir de sua reapresentag§o, devidamente regularizado.

Ill - A CONTRATADA emitir^ Nota Fiscal/Fatura de acordo com os servigos prestados, devendo a 
mesma ser devolvida a CONTRATADA, em caso de erro.

IV - 0 pagamento fica condicionado a comprovagSo de que a CONTRATADA encontra-se adimplente 
com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante:

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentag§o da CertidSo de 
Tributes e Contribuigdes Federais e Divida Ativa da Uniao, em vigor e Prova de Regularidade 
relative a Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situagao regular relativa aos 
encargos sociais instituidos por lei, consoante determina a Portaria n0 358 de 05 de setembro de 
2014 com as alteragOes da portaria 443 de 17 de Janeiro de 2014;
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b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estaduai, em vigor;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa a sede ou domic/lio do proponente, 
dentro de seu periodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de SituagSo, expedido 
pela Caixa Econdmica Federal) dentro de seu periodo de validade;
e) Prova de regularidade com a Justiga do Trabalho (CNDT - CertidSo Negativa de D6bitos 
Trabalhista) dentro de seu periodo de validade;

Os pagamentos serao realizados por transferSncia banc^ria & contratada, vedada qualquer 
antecipapao de pagamento sem a correspondente prestagao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DA dotaqAo orqamentAria

As despesas decorrentes desta contratagSo correrSo por conta da DotagSo Orgamenteria:

UNIDADE: xxxxx.

AQAO: xxxx.

ELEMENTO: xxxx.

FONTE: xxxxxxxxxxxx.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
Os pregos contratados poder§o ser objeto de revisSo de acordo com o disposto na allnea "d”, do inciso 
11, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitagao da CONTRATADA, ao representante 
legal do CONTRATANTE, desde que acompanhada da documentag§o que comprove a efetiva 
procedencia do pedido.

Paragrafo Primeiro: Os pregos contratados poder§o ser reajustados a cada 12 (doze) meses, atrav^s 
do IGPM-FGV (fndice Geral de Pregos ao Consumidor da FundagSo Getulio Vargas), utilizado pelo 
Governo Federal para atualizap£o de suas obrigagdes, com vistas a equilibrar econbmico - 
financeiramente o presente avengado.

Paragrafo Segundo: 0 criterio de reajustamento acima descrito podera ser modificado ou ainda 
substituido por outro sistema, desde que comprovada sua ineficiencia, em comum acordo entre a 
contratante e a contratada.
CLAUSULA OiTAVA - REGIME DE EXECUQAO DOS SERVIQOS

I - O regime de execugSo dos servigos 6 o de empreitada por prego global, nos termos do artigo 6°, 
inciso VIII, alinea “a” da Lei n° 8.666/93.
II. Os servigos de consultoria tecnica serao realizados das seguintes maneiras:
a) Atendimento de consultorias tecnicas via telefone, fax e internet;
b) ElaboragSo de orientag§o tecnica mediante solicitagao por telefone, fax ou e-mail, acompanhamento 
in loco sempre que solicitado pela contratante;
c) Bern como nas demais formas estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAQAQ DOS SERVIQOS

A supervisao do objeto estara a cargo de um funcionario credenciado pela CONTRATANTE, com faculdade de 
inspegao e controle, necessarias ao bom andamento e qualidade dos servigos, observadas os artigos 73 a 76 da 
Lei Federal n° 8.666/93.
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clAusula d£cima- das sanqOes
Pelo descumprimento total ou parcial das conduces contratuais, o CONTRATANTE poder£ aplicar £ 
CONTRATADA as sangdes previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo da 
responsabilidade civil e penal cabiveis.

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual:
I - 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato no case da CONTRATADA, injustificadamente, 
desistir do mesmo.
II -- O recolhimento das multas referidas nos incisos I dever£ ser feito, atravds de guia prdpria, ao 
CONTRATANTE, no prazo m&ximo de 05 (dias) dias uteis a contar da data em que for aplicada a 
multa. A multa somente poder& ser aplicada apbs o exerclcio do contraditdrio e da defesa do 
contratado

clAusula d£cima primeira - da rescisAo contratual, das
PENALIDADES E DA MULTA.

O contrato poder£ ser rescindido mediante prSvio aviso, interpelagSo ou notificap§o judicial, nas 
hipoteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. AI6m das hipbteses previstas no art. 78 da 
Lei n° 8.666/93, constituem causas de rescisSo de contrato:

I - Paralisapao total ou parcial dos servigos por fatos de responsabilidade da CONTRATADA, por prazo 
superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, salvo motive de forga maior devidamente comprovado.

II - Se a CONTRATADA se conduzir doiosamente;

III - AI6m das hipbteses anteriores, poder£ o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente 
de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizagao, por falencia, concordata dissolugao, 
insolvdncia da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular.

IV - Em casos excepcionais, configurados como de forga maior, a criterio do CONTRATANTE, o atraso 
ou cancelamento na prestagSo dos servigos nao ensejara a rescis§o contratual, com as penalidades 
estabelecidas, ficando a($) respectiva(s) atragSo (es) musical(is) do dia transferida para outra data, a 
ser acertada de comum acordo entre as partes.

V - A inexecug§o total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescis§o nos termos dos artigos 77, 78, e 
79, I e art.80 da Lei n°. 8.666/93, com suas alteragoes posteriores, sem prejuizo de outras penalidades. 
Este contrato podera ser rescindido, nos termos do artigo 79, II da Lei 8.666/93, desde que haja acordo 
entre as partes. Pela inexecugSo total ou parcial do contrato a administrag§o podera garantida a pr£via 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:
• Advertencia verbal ou escrita (A advert§ncia verbal ou escrita sera aplicada quando houver 
descumprimento de condigbes contratuais ou condigbes tbcnicas estabelecidas, independentemente de 
outras sangbes cabiveis);
• Multas;
• Declaragao de inidoneidade e;
• SuspensSo do direito de licitar e contratar de acordo com o Capltulo IV, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 
e alteragoes posteriores.

As multas e as demais penalidades previstas sao as seguintes:
• 0,33 % (Trinta e Tres dbcimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos 
servigos solicitados;
• 1,0% (urn dbcimo por cento) sobre o valor contratual, por infragSo a quaisquer das cteusulas do 
contrato, por qualquer das partes;
• 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipotese de rescis§o do contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuizo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigagao de ressarcir as perdas e danos que der causa;
• Suspensao temporaria de participar em licitagbes e impedimentos de contratar com o Municipio por 
prazo nio superior a dois anos;
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• Declarasao de inidoneidade para licitar ou c'ontratar com a AdministragSo Publica Federal, Estadual 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da punipSo ou ate que seja promovida a 
reabilitapSo do infrator perante a prbpria autoridade que aplicou a penalidade.

VI - De quaiquer san?§o imposta, a contratada podete, no prazo maximo de cinco dias contados da 
intimapSo do ato, oferecer recurso ci contratante, devidamente fundamentado;
VII - As multas previstas nos itens anteriores s3o independentes e podeteo ser aplicadas 
cumulativamente;
VIII - A contratada nSo incorrera na multa prevista acima {dia de atraso na entrega dos servigos) na 
ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, ou de responsabilidade da contratante, desde o fato seja 
devidamente comprovado. A contratada devete- manter-se durante a execugao do contrato, em 
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condigoes de habilitagcto e qualificagSo 
exigidas na licitagao ou na assinatura do presente instrumento.

clAusula d£cima segunda - da vinculaqAo
CONTRATUAL

Este contrato este vinculado de forma total e plena ao Processo Administrative n° XXXXXX e Processo 
de Inexigibilidade Licitatbrio n° XXXXXXXXXX, que Ihe deu causa, para cuja execugSo, exigir-se-a 
rigorosa obedtencia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de XXXX, para dirimir as questoes relativas ou oriundas do presente 
contrato.

E por estarem acordados, declaram ambas as partes, aceitarem as disposigbes estabelecidas nas 
clbusulas do presente contrato, firmando-o em tres vias de igual teor, na presenga de duas 
testemunhas abaixo.

LAPAO/BA, XXXX de 201X.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRESIDENTE
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:____________ _______
CPF:
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PARECER JURIDICO

■ INEXIGIBILIDADE N° 002/2022
■ MATERIA; Inexigibilidade de Licita^ao
■ OBJETIVO: Contrata^ao de empresa especializada para presta9ao de services de Assessoria e 
Consultoria Juridica com a Camara Municipal de Vereadores de Lapao, compreendendo: Assessorar a Presidente 
e demais membros da Mesa Diretora da Camara, quando solicitado, na elaborate, exame e pareceres de Projetos 
de Leis, de Resolu^oes, de Decrecos Legislatives e demais atos legislatives, desincumbir-se de outras atividades 
que Ihe sejam incumbidas pela Presidente.

RELAT6RIO:

Trata o presente de solicitagao de parecer favoravel ou nao quanto a inexigibilidade de 
licita9ao para Contrata^ao de empresa especializada para presta9ao de servi9os de Assessoria e Consultoria 
Juridica com a Camara Municipal de Vereadores de Lapao, compreendendo: Assessorar a Presidente e demais 
membros da Mesa Diretora da Camara, quando solicitado, na elabora9ao, exame e pareceres de Projetos de Leis, 
de Resolu9des, de Decretos Legislatives e demais atos legislatives, desincumbir-se de outras atividades que Ihe 
sejam incumbidas pela Presidente.

1.

Justifica o Assessor que a manifesta9ao se prende ao fato de que trata a necessidade do 
munidpio de um servi9o tecnico especializado a ser desempenhado por Professional Especializado com notoria 
especializa9ao 
inexigibilidade.

2.

area que se pretende contratar, dai porque a inviabilidade de compet^ao que enseja ana

Outrossim, delineia que o pre90 ofertado se encontra condizente com os praticados no3.
mercado para esse tipo de causa.

DAS RAZOES DO PARECER

O art. 37, indso XXI, da Constitui9ao Federal estabelece a obrigatoriedade das 
contrata9oes de obras, serv^os, compras e aliena90es da Administra9ao Publica serem precedidas de lidta9ao. 
No entanto, o referido dispositivo submete a legisla9ao infraconstitudonal a tarefa de excepdonar a regra geral.

Neste timbre, foi editada pela Uniao Federal, no use de sua competencia constitucional, a 
lei n° 8.666/93 que regulamenta o art. 37, XXI, da CF acima mencionado, inclusive, no que atine as hipoteses de 
possibilidade de nao realiza9ao de certame lidtatorio.

Registre-se, que por se constituir o direito um complexo essendal de leis harmonicas, e que 
foi precise excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licita9ao, ja que nesses casos se verifica um 
confronto entre o prindpio da licita9ao e outros igualmente tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro 
subjugado por esses.

4.

5.

6.

Com efeito, a inexigibilidade de licita9ao em razao da singularidade do serv^o e da 
notoriedade da empresa prestadora, que aqui se sugestiona, prevista no art. 25, do Estatuto das licita9oes, 
segundo entendimento assente na doutrina e jurisprudenda se justifica porque o interesse publico que norteia a 
contrata9ao termina por inviabilizar a compet^ao, afastando a possibilidade de realiza9ao do certame.

7.

1
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Feitas essas considera^oes, passemos a analisar se a contrata^ao que se pretende preenche 
os requisites legais exigidos no dispositive legal que regulamenta a materia.

Destarte, o art. 25, exige para a inexigibilidade, sumariamente, que o service seja tecaico 
especializado, entendendo-se para tanto que deve estar o mesmo arrolado no art. 13 do mesmo diploma legal.

Nesse timbre, o que verifica e que o serv^o de Profissional Especializado, no ambito de 
contratos e licita^oes, como sendo especializado, estando, pois, ultrapassada esta primeira exigencia.

8.

9.

10.

Sequencialmente, determina-se para a inexigibilidade nos termos aqui discutidos, que a11.
natureza do servigo seja singular.

Assim, e precise ter em mente que a singularidade in casu, esta centrada justamente nas 
particularidades que o tipo de assessoria necessitada desenvolve, a qual uma vez mal dissecada pode acarretar 
danos gravosos.

12.

Nesse diapasao o magisterio do festejado Celso Antonio Bandeira de Melo, quando assim13.
aduz:

um servigo deve ser havido como singular, quando nele tem de interferir, como requisito de 
satisfatorio atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, 
envolvendo o estilo, o trap, a engenbosidade, a especial habilidade, a contribuipo intelectual, 
cu a argucia de quern o executa, atributos estes que sdo precisamente os que a Administrapo 
reputa convenientes e necessita para a satisfapo do interesse publico em causa.

No caso em analise, destaque-se que o objeto a ser contratado, enquadra-se no conceito 
legal de serv^o tecnico de natureza singular, uma vez que envolve a presta^ao de services tecnicos e exige 
especializa^ao em ramos determinados.

14.

Todavia, nao basta que o service tecnico contratado seja singular para que se legitime a 
contratagao direta, visto que, de acordo com o art. 25 da Lei n° 8.666/93: "E inexigivel a licita^ao quando houver 
inviabilidade de competi^ao, em especial: (...) para a contrata^ao de serv^os tecnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializado, vedada a inexigibilidade para 
services de publicidade e divulga^ao".

15.

Conforme se depreende do texto legal acima reproduzido a configura^ao da hipotese de 
inexigibilidade de licita^ao nao se contenta apenas com a singularidade do service tecnico a ser contratado e da 
sua inclusao no rol estipulado do art. 13 da Lei n° 8.666/93, havendo a necessidade de comprovaqiao de outros 
dois elementos, quais sejam: a) inviabilidade de competkpao e b) notoria especializado do prestador do servi^o.

Primeiramente, devemos analisar se no caso concrete em discussao esta presente o 
atendimento ao criterio de notoria especializado da Assessoria a ser contratada.

O paragrafo 1° do art. 25 da Lei n0 8.666/93 apresenta o conceito de notoria 
especializado. Diz ele; "Considera-se notoria especiali^acao o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenko anterior, estudos, publicapes, organi^apo, aparelhamento, equipe tecnica e de outros 
requisitos relacionados com suas atimdades, permita inferir que seu trabalho e essencial e indiscutivelmente o mais adequado d plena 
satisfapo do objeto contratado".

16.

17.

18.

Na lido do eminente Professor Eros Roberto Grau sobre o tema "(...) a apura^ao da 
notoria especializado se faz mediante demonstragao pelo profissional ou empresa, do desempenho anterior do 
service, de estudos que realizou, de publica<;6es que efetuou, da organiza^ao, aparelhamento e equipe tecnica que 
mantem, bem assim de outros requisitos, que possam comprovar, relacionados com suas atividades. Note-se que

19.

&
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basta a demonstrate de um desses efeitos, ja que a enumera9ao do paragrafo e exemplificativa, para que se de 
por operada a notoria especializa^ao".

Na verdade, conforme destacado na %ao esposada pelo eminente Professor Eros Roberto 
Grau, entende-se que a enumerate do art. 25 da Lei n° 8.666/93 e exemplificativa, ou seja, basta a 
demonstra^ao de um dos efeitos previstos no mencionado paragrafo para que se opere a notoria especializato.

Com efeito, a demonstrato do exito no desempenho anterior do service, cujo objeto 
pretende se contratar, aliado ao fato de que a prestato de services foi efetivada junto a outras entidades 
publicas, subordinadas a regime juridico de contratato semelhante ao do Consulente, satisfaz, ao sentir do 
presente estudo, o interesse da Administrate Publica em comprovar a notoria especializato.

20.

21.

Outro ponto a ser enfrentado na presente analise e se ha no caso concreto inviabilidade de22.
competito a justificar a contratato direta.

Em principle, e evidente que os services de consultoria por mais especializados que sejam, 
possuem mais de um professional ou pessoa juridica capacitados para realiza-los, o que possibilitaria, em tese a 
competito entre os diversos interessados.

23.

A rigor, tem-se como indubitavel que esse service nao pode ser desenvolvido sem a 
presen9a de atributos, tais como, larga experiencia, criatividade e vasto conhecimento intelectual, enfim, 
singularidades impossiveis de serem auferidas objetivamente via certame Kcitatorio, e por isso mesmo 
inviabilizadores de qualquer compet^ao.

24.

Prosseguindo-se, sobreleva obtemperar acerca do requisite da notoriedade da empresa ou 
professional que se quer contratar, tambem exigido nesse caso de inexigibilidade.

No caso ora em analise, ve-se que a contrata9ao impendida nao pode ser realizada a partir 
de um certame licitatorio, e que o professional escolhido demonstra atraves dos documentos anexos aos autos, 
estar apto a desenvolver as assessorias, denotando ample conhecimento e larga experiencia, donde resta 
evidenciada a sua notoriedade.

25.

26.

DOS PARECERES
Por outro lado, por ser importante a compreensao da natureza deste ato, segue uma rapida 

digressao acerca da essencia juridica do parecer.
Segundo Mauro Gomes de Matos, “Os pareceres sao pe9as opinativas, despidas de efeito 

vinculante, exteriorizando uma opiniao juridica que nao possui uma prescr^ao normativa acerca de determinado 
tema”.

27.

28.

No mesmo sentido, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26* edt9ao de seu livro29.
Direito Administrativo Brasileiro, in verbis1.

Pareceres administrativos sao manifesta9oes de orgaos tecnicos sobre assuntos 
submetidos a sua considera9ao. O parecer tern carater meramente opinativo, nao 
vinculando a Administra9ao ou os particulares a sua motiva9ao ou conclusoes, 
salvo se aprovado por ato subseqiiente. Ja entao, o que subsiste como ato 
administrativo, nao e o parecer, mas sim o ato de sua aprova9ao, que podera 
revestir a modalidade normativa, ordinaria, negocial, ou punitiva.

O Supremo Tribunal Federal ja teve a oportunidade de se manifestar acerca da materia, in30.
verbis1.
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HOMOLOGAgAO

Considerando o cumprimento dos requisites previstos no paragrafo unico do Art. 26 da Lei n° 
8.666/93 e tendo em vista o conteudo do presente processo, o qual foi submetido a exame e 
aprova9ao da Assessoria Jundica, (segundo pafecer juridico), emitiu pareceres favoraveis, 
RATIFICO a contrata9ao de empresa especializada para executar de Assessoria e Consultoria 
Juridica com a Camara Municipal de Vereadores de Lapao, compreendendo: Assessorar o 
Presidente e demais membros da Mesa Diretora da Camara , quando solicitado, na elabora9ao, 
exame e pareceres de Projetos de Leis, de Resoh^oes, de Decretos Legislatives e demais atos 
legislatives, desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam incumbidas pelo Presidente, 
atraves da empresa OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS ASSICIADOS, inscrito no CNPJ sob 
n° 10.804.449/0001-66, valor global de R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS) 
vigencia 03 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, INEXIGIBILIDADE n° 002/2022, 
tendo como fundamento o art. 25, inciso II da lei de Licitapoes.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lapao/Ba,
03 de Janeiro de 2022.

Nuvia Carlane Rodrigues de1_ima Silva e Souza 
Presidente da Camara Municipal de Lapao
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TERIMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA<?AO N° 002/2022

A INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO para a despesa abaixo especificada, cujo objeto e a 
contrata9ao de empresa especializada para executar de Assessoria e Consultoria Juridica com a 
Camara Municipal de Vereadores de Lapao, compreendendo: Assessorar o Presidente e demais 
membros da Mesa Diretora da Camara, quando solicitado, na elaborate, exame e pareceres de 
Projetos de Leis, de Resolu9des, de Decretos Legislativos e demais atos legislatives, 
desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam incumbidas pelo Presidente, com 
fundamento no artigo 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, preve que, “para a contrata9ao de serv^os 
tecnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas 
de notoria especializa9ao” e inexigivel a licita9ao quando houver inviabilidade de competi9ao; 
acostado nos autos do Processo Administrative, do mesmo diploma legal.

NOME DO CONTRATADO: OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ n°: 10.804.449/0001-66
ENDEREQO: Rua Alan Kardec, n° 20, Bairro AABB, Irece - BA, CEP 44900-000

CLASSIFICAQAO DA DESPESA:
01101 - Ccimara Municipal de Lapao.UNIDADE
|1001 -.Manutencao.. da C^mara Municipal, de'
Lapao-r*^

CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA

339035 - Outros Servigos de Assessoria e 
Consultoria.

ELENIENTO DE DESPESA

1001 - Recursos OrdinSrios.FONTE
R$ .2000,00VALOR MENSAL
R$ 24.000,00VALOR GLOBAL
N° 003/2022CONTRATO ADMINISTRATIVO
03/01/2022 a 31/12/2022.VALIDADE

Lapao/Ba, 03 de Janeiro de 2022.

/& ig ^ <=^)
Marcio GreikBelarmino de Castro

Presidente da CPL
tv

Edeilton Marques de Oliveira 
Membro

Jusselio Barreto de Matos 
Membro
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
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CNPJ: 16250755000184

Janeiro / 2022NOTA DE EMPENHO12022 NE 01030001 ]

FORNECEDOR
Nome: OLIVEIRA LEAL E ADVOGADOS ASSOCJADOS

Compl: COMERCIOEndereco: RUA ALAN KARDEK

UF: BACNPJ/CPF: 10804449000166 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Irece

classificaqAo

Programa Trabalho: 012002 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE LAPAO 
A$ao: 2002 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE LAPAO

Tipo: GLOBAL

Valor Saldo DisponivelSaldo Anterior
Natureza Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 
SubElemento: 03 • Consultoria Juridica

76.183,00 24.000,00 52.183,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinaries

Centro de Custo: 0513 ■ SERVINGS DE CONSULTORIA

Tlpo Orgfio: MESMO ORGAO tdentiflcador OrgSo:LICITAQAO: IN002/2022 / 2022 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 6.666/93

Tipo OrgSd: MESMO ORGAO Identlflcador Orgdo:CONTRATO: INQ03/2O22 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

HIST6R1CO

VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE E DEMAIS 
MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE LAPAO, CONFORME CONTRATO DE N0 003/2022.

Unltario TotalUnld QtdeNo. EspecificagSo

ASSESSORS JURiDICA 24.000;00UNID 12,0000 2.000,00001

///VINTE E QUATRO MIL REAISM 24.000,00

Autorlzo o empenho Daspesa empenhada am credit© prdprlo

Data: 03/01/2022 Data>03/01/2022
i

fftOi si*
ITOR RODRIGUES D^OLIVEIRA SANTOSNUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA - PRESIDENTA

(2919157:1101;GovNf»t by Links Vereao:2022020907hJ Slstema de informapSo do MUNJCJPIO DE LAPAO Pag: 1! 1
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AVISO DE INEXIGIBILIDADE N° 002/2021

A Comissao Permanente de Licita^ao da Camara Municipal de Lapao declara ser inexigivel, de 
acordo com o Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93, a contrata?ao da empresa Oliveira Leal & 
Advogados Associados, CNPJ n°: 10.804.449/0001-66, que se responsabilizara por assessorar o 
Presidente e demais membros da Mesa Diretora da Camara , quando solicitado, na elaboragao, 
exame e pareceres de Projetos de Leis, de Resolugoes, de Decretos Legislatives e demais atos 
legislatives, desincumbir-se de outras atividades que ihe sejam incumbidas pelo Presidente, por um 
valor global de R$ 23.000,00(vinte e tres mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil 
reals). Marcio Greik Belarmino de Castro - Presidente da CPL.

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Processo Administrativo n°. Q02/2Q21

Inexigibilidade n°. 002/2021

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 14/01/2021, os atos praticados pela Comissao Permanente de Licitagao, na Inexigibilidade de n° 
002/2021, em favor da empresa Oliveira Leal & Advogados Associados, CNPJ n°: 
10.804.449/0001-66. Objeto: Contratagao de empresa especializada para assessorar o Presidente e 
demais membros da Mesa Diretora da Camara , quando solicitado, na elaboragao, exame e 
pareceres de Projetos de Leis, de Resolugoes, de Decretos Legislatives e demais atos legislatives, 
desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam incumbidas pelo Presidente. Valor: R$ 23.000,00 
(vinte e tres mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nuvia Carlane 
Rodrigues de Lima e Souza - Presidenta da Camara Municipal de Lapao.

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade de Licitagao n° 002/2021. Contrato n° 003/2021 - Contratante: Camara Municipal 
de Lapao. Contratado: empresa OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n°: 
10.804.449/0001-66. Objeto: Contratagao de empresa especializada prestagao dos servigos para 
assessorar o Presidente e demais membros da Mesa Diretora da Camara , quando solicitado, na 
elaboragao, exame e pareceres de Projetos de Leis, de Resolugoes, de Decretos Legislatives e 
demais atos legislatives, desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam incumbidas pelo 
Presidente. Valor: R$ 23.000,00 (vinte tres mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais). Vigencia do contrato: 14/01/2021 a 31/12/2021. Marcio Greik Belarmino de Castro - 
Presidente da CPL
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'<<m* MUNICIPIO DE IRECE

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL Data lmpress2o: 03/11/2021

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
N° 00002967/2021 
Emissao: 03/11/2021 
Validade: 01/02/2022

OLIVEIRA LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CGA: 000.004.949/001-05
CNPJ: 10.804.449/0001-66
CNAE: 6911-7/01
RUA ALLAN KARDEC, 20

CENTRO
44.900'‘000 - IRECi, BA

EM CUMPRIMENT0 A0 DESPACH0 EXARA00 EM PETIQA0 PR0T0C0LADA 
NESTE ORGAO E, RESSALVAD0 0 DIREIT0 DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL 
DE INSCREVER E COBRAR OIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, 
CERTIFICO. PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS 
REGISTROS DA DIVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIQAO, VERIFICOU-SE 
A INEXISTENCIA DE DEBITOS RELATIVOS A INSCRIQAO ACIMA, E PARA 
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAIDA ESTA CERTIDAO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARA NULO ESTE DOCUMENTO.

Validacio Web: www.ifece.ba.Q0v-6r EmissorVlAWEB

CGA: 000.004.949/001-0500220210000296700000738916

I Of 1 03/01/2022 09:57

http://www.ifece.ba.Q0v-6r
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Consults Rfegularidade do Empregador 14/12/2021 15:08

CAIXA £CON6M!CA FEDERAL

Certilicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscri^ao: 10.804.449/0001-66
Razao Social :OLIVEIRA LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP 
Endereco: R ALAN KARDEC 20 / AABB / IRECE / BA / 44900-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 11/12/2021 a 09/01/2022

Certificagao Numero: 2021121101561347197872

Informagao obtida em 14/12/2021 15:07:09

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Pigina 1 de 1https://consulta-cr1.caixa.gov.br/consult3crf/pages/consultaEmpregador.lsf

03/01/2022 09:571 of 1

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-cr1.caixa.gov.br/consult3crf/pages/consultaEmpregador.lsf
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVINGS N°: 003/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003/2022 

INEXIGIBILIDADE: 002/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CNPJ n° 16.250.755/0001-84, com sede na Pra?a 
Braulio Cardoso n° 125, Bairro Centro, Lapao-Bahia, a seguir denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado por sua Presidente, Sr3. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza, 
inscrita no CPF sob n° 457.241.725-34 e OLIVEIRA LEAL ADVOGADOS ASSOC1ADOS, 
pessoa juridica, inscrita no CNPJ n° 10.804.449/0001-66, com sede a Rua Alan Kardek, n° 20, 
Bairro AABB, Irece-BA, atraves do seu representante legas, Sr. Valdinei Lopes de Oliveira, 
inscrito no CPF n° 934.607.598-87 e RG n° 01.448.050-65, a seguir denominado 
CONTRATADO, celebram entre si o presente contrato, em conformidade com a 
Inexigibilidade de Licita9ao n° 002/2022, com ftilcro na Lei 8.666/93 e altera9oes posteriores, 
mediante as clausulas a seguir delineadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a presta9ao de serv^os juridicos especializados correspondente 
ao Assessoramento a Presidente e demais membros da Mesa Diretora da Camara, na 
elabora9ao, exame e pareceres de Projetos de Leis, de Resolu96es, de Decretos Legislatives e 
demais atos legislatives, desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam incumbidas pelo 
Presidente nas areas de direito civil, administrativo, constitucional, e tributario.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente contrato tern fundamento no art. 25, inciso II da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

Os servi90s serao prestados a CONTRATANTE, no periodo de 03/01/2022 a 31/12/2022, 
podendo ser renovado conforme art. 57 paragrafo II da Lei 8.666/93.
I - O prazo de inicio da execu9ao e contado a partir do 1° dia subsequente a assinatura do 
presente contrato.
II - O prazo para os serv^os podera ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE, havendo 
conveniencia administrativa, a criterio do Presidente desta Casa, e sera formalizado mediante 
lavratura de Termo Aditivo.
III - A CONTRATADA podera solicitar prorroga9ao do prazo para a realiza9ao 
a interrup9ao ocorrer por:
a) Ato da CONTRATANTE;
b) Caso fortuito ou for9a maior.

s servi9os se

1
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I - DA CONTRATANTE:
a) Fomecer a CONTRATADA todos os dados relatives aos services contratados que se fizerem 
necessarios ao bom andamento e acompanhamento dos mesmos, quando solicitados;
b) Franquear, orientar e facilitar a CONTRATADA e/ou preposto devidamente credenciado, 
fiscalizar a qualquer tempo todos os servi90s de responsabilidade do CONTRATANTE, sem 
que tal fiscaliza^ao implique que transferencia de responsabilidade para a CONTRATADA e/ou 
preposto;
c) Ter reservado o direito de nao mais utilizar os servi9os da contratada caso a mesma nao 
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na 

Lei n° 8.666/93;
d) Acompanhar o andamento dos servi9os e expedir instru9oes verbais ou escritas sobre a sua 
execu9ao podendo impugnar os servi9os que estejam mal executados, os quais deverao ser 
refeitos, correndo as despesas oriundas destes serv^os por conta da contratada;
e) Intervir na presta9ao dos serv^os ou interromper a sua execu9ao nos casos e conduces 
previstos na Lei n° 8.666/93;
f) Efetuar os pagamentos devidos a contratada pelos serv^os executados de acordo com as 
disposi9oes do presente contrato;
g) Denunciar as infra9oes cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabiveis nos 

termos da Lei n° 8.666/93;
h) Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.666/93.

II - DA CONTRATADA:
a) Presta9ao de serv^os de assessoramento ao Presidente e demais membros da Mesa Diretora 
da Camara, quando solicitado, na elabora9ao, exame e pareceres de Projetos de Leis, de 
Resolu9oes, de Decretos Legislatives e demais atos legislatives, desincumbir-se de outras 
atividades que Ihe sejam incumbidas pelo Presidente;
b) Cumprir os prazos e demais conduces deste contrato;
c) Manter o sigilo e a lisura na condu9ao de todos os procedimentos relacionados aos trabalhos;
d) Arcar com todas as despesas de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria que 
ocorrerem em razao da execu9ao deste Contrato;
e) Aceitar acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios de ate 25% (vinte cinco por 
cento) do valor contratual corrigido;
f) Realizar visitas in loco, sempre que for solicitado pelo contratante;
g) O(a) Contratado(a) devera prestar os serv^os objeto deste contrato, na forma e nos prazos 
estabelecidos pelo contratante, quando da solicita9ao dos serv^os.

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serv^os do objeto contratado o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a 
importancia no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reals), perfazendo unrfalor global de 
RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais): ^■^7-
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I- O pagamento do presente contrato sera efetuado em ate 45 dias subsequente ao da presta9ao 
dos servi9os, mediante apresenta9ao da nota fiscal dos serv^os efetivamente prestados e 
atestados pela Secretaria responsavel, juntamente com o relatorio dos serv^os realizados, 
mediante transferencia bancaria ou cheque.
II- Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera 
contado a partir de sua reapresenta9ao, devidamente regularizado.
III- A CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura de acordo com os serv^os prestados, 
devendo a mesma ser devolvida a CONTRATADA, em caso de erro.
IV- O pagamento flea condicionado a comprova9ao de que a CONTRATADA encontra-se 
adimplente com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante:
a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresenta9ao da Certidao de 
Tributes e Contribui9oes Federais e Divida Ativa da Uniao, em vigor;
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa a sede ou domicilio do 
proponente, dentro de seu periodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de Situa9ao, 
expedido pela Caixa Economica Federal) dentro de seu periodo de validade;
e) Prova de regularidade com a Just^a do Trabalho (CNDT - Certidao Negativa de Debitos 
Trabalhista) dentro de seu periodo de validade;
Os pagamentos serao realizados por transferencia bancaria a contratada, vedada qualquer 
antecipa9ao de pagamento sem a correspondente presta9ao dos serv^os.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTA£AO ORG AMENT ARIA

As despesas decorrentes desta contrata9ao correrao por conta da Dota9ao Or9amentaria: 
UNIDADE: 01101 - Camara Municipal de Lapao.
A£AO: 2002 - Gestao das atividades da Camara de Lapao 
ELEMENTO: 339035.00.00 - Outros Serv^os de Assessoria e Consultoria.
FONTE: 1001 -Recursos Ordinaries

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

Os pre90S contratados poderao ser objeto de revisao de acordo com o disposto com o disposto 
na alinea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicita9ao da 
CONTRATADA, ao representante legal do CONTRATANTE, desde que acompanhada da 
documenta9ao que comprove a efetiva procedencia do pedido.
Paragrafo Primeiro: Os pre90s contratados poderao ser reajustados a cada 12 (doze) meses, 
atraves do IGPM-FGV (Indice Geral de Pre90s ao Consumidor da Funda9ao Getiilio Vargas), 
utilizado pelo Govemo Federal para atualiza9ao de suas obriga9des, com vistas a equilibrar 
economico - financeiramente o presente ave^ado.
Paragrafo Segundo: O criterio de reajustamento acima descrito podera ser modificado ou
ainda substituido por outro sistema, desde que comprovada sua ineficiencia, epfeomum acordo 
entre a contratante e a contratada. ^^rr
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CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICES

I - O regime de execugao dos servigos e o de empreitada por prego global, nos termos do artigo 
6°, inciso VIII, ah'nea “a” da Lei n° 8.666/93.
II - Os servigos de consultoria tecnica serao realizados das seguintes maneiras:
a) Atendimento de consultorias tecnicas via telefone, fax e internet;
b) Elaboragao de orientagao tecnica mediante solicitagao por telefone, fax ou e-mail, 
acompanhamento in loco sempre que solicitado pela contratante;
c) Bern como nas demais formas estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO DOS SERVIGOS

A supervisao do objeto estara a cargo de um funcionario credenciado pela CONTRATANTE, 
com faculdade de inspegao e controle, necessarias ao bom andamento e qualidade dos servigos, 
observadas os artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES

Pelo descumprimento total ou parcial das condigoes contratuais, o CONTRATANTE podera 
aplicar a CONTRATADA as sangoes previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, sem 
prejuizo da responsabilidade civil e penal cablveis.
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento 
contratual:
I - 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do mesmo.
II - O recolhimento das multas referidas nos incisos I devera ser feito, atraves de guia propria, 
ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (dias) dias uteis a contar da data em que for 
aplicada a multa. A multa somente podera ser aplicada apos o exercicio do contraditorio e da 
defesa do contratado

DA RESCISAO CONTRATUAL, DASCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
PEN ALIDADES E DA MULTA.

O contrato podera ser rescindido mediante previo aviso, interpelagao ou notificagao judicial, nas 
hipoteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. Alem das hipoteses previstas no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, constituem causas de rescisao de contrato:

I - Paralisagao total ou parcial dos servigos por fatos de responsabilidade da CONTRATADA, 
por prazo superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, salvo motivo de forga maior devidamente 
comprovado.
II - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;
III - Alem das hipoteses anteriores, podera o CONTRATANTE rescindir o contrato, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizagao, por 
falencia, concordata dissolugao, insolvencia da CONTRATADA, e, em se tratando de firma 
individual, por morte de seu titular.
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IV - Em casos excepcionais, configurados como de for^a maior, a criterio do 
CONTRATANTE, o atraso ou cancelamento na presta9ao dos services nao ensejara a rescisao 
contratual, com as penalidades estabelecidas;
V - A inexecu9ao total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescisao nos termos dos artigos 77, 
78, e 79,1 e art.80 da Lei n°. 8.666/93, com suas altera9oes posteriores, sem prejuizo de outras 
penalidades. Este contrato podera ser rescindido, nos termos do artigo 79, II da Lei 8.666/93, 
desde que haja acordo entre as partes. Pela inexecu9ao total ou parcial do contrato a 
administra9ao podera garantida a previa defesa, aplicar ao contratado as seguintes sa^oes:

•Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou escrita sera aplicada quando 
houver descumprimento de conduces contratuais ou conduces tecnicas estabelecidas, 
independentemente de outras sa^oes cabiveis); !
•Multas;
• Declara9ao de inidoneidade e;
• Suspensao do direito de licitar e contratar de acordo com o Capitulo IV, da Lei n° 8.666, 
de 21/06/93 e altera9oes posteriores.

As multas e as demais penalidades previstas sao as seguintes:
• 0,33 % (trinta e tres decimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 

entrega dos servi90s solicitados;
• 1,0% (um decimo por cento) sobre o valor contratual, por infra9ao a quaisquer das 

clausulas do contrato, por qualquer das partes;
• 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipotese de rescisao do contrato 

nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuizo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obriga9ao de ressarcir as perdas e danos

i

que der causa;
• Suspensao temporaria de participar em licita9oes e impedimentos de contratar com o 

Municipio por prazo nao superior a dois anos;
• Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica Federal, 
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate 
que seja promovida a reabilita9ao do infrator perante a propria autoridade que aplicou a 

penalidade.

VI - De qualquer san9ao imposta, a contratada podera, no prazo maximo de cinco dias contados 
da intima9ao do ato, oferecer recurso a contratante, devidamente fundamentado;
VII - As multas previstas nos itens anteriores sao independentes e poderao ser aplicadas 
cumulativamente;
VIII - A contratada nao incorrera na multa prevista acima (dia de atraso na entrega dos 
servi90s) na ocorrencia de caso fortuito ou de for9a maior, ou de responsabilidade da 
contratante, desde o fato seja devidamente comprovado. A contratada devera manter-se durante 
a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as obriga9oes por ela assumidas, todas as 
conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao ou na assinatufa-do presente 
instrumento.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PA VINCULACAO CONTRATUAL

Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Process© Administrativo n° 003/2022 e 
Processo de Inexigibilidade Licitatdrio n° 002/2022, que Ihe deu causa, para cuja execute, 
exigir-se-a rigorosa obediencia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de LAPAO-BA, para dirimir as questoes relativas ou oriundas do 
presente contrato.

E por estarem acordados, declaram ambas as partes, aceitarem as disposi9oes estabelecidas nas 
clausulas do presente contrato, flrmando-o em tres vias de igual teor, na presen9a de duas 
testemunhas abaixo.

Lapao/BA,
03 de Janeiro de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 
NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA

TRATANTE

OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ N° 10.804.449/0001-66 

Sr. Vaidinei Lopes de Oliveira 
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

7

CPF: ff#-

Nome:
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Janeiro de 2022 - Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente da Camara 
Municipal de LapSo-BA.

AVISO DF, INF.Xir.fMI IPADK N° 002/2022

A Comissao Permanente de Licita?ao da Camara Municipal de Lap2o declara ser inexigivel, de 
acordo com o Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93, a contratatfio da empresa Oliveira Leal & 
Advogados Associados, CNPJ n°: 10.804.449/0001-66, que se responsabilizar2 por assessorar o 
Presidente e demais membros da Mesa Diretora da CSmara , quando solicitado, na elaborate, 
exame e pareceres de Projetos de Leis, de Resolu93es, de Decretos Legislatives e demais atos 
legislatives, desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam incumbidas pelo Presidente, por urn 
valor global de R$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) Vigencia do contrato 03/01/2022 a 31/12/2022. Marcio Greik Belarmino de Castro - 
Presidente da CPL.

AVISO DF. RATTFICACAO/HOMOLOdACaO
Processo Administrativo n°. 003/2022

Inexigihilidade n°. 002/2022

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, torna publico que ratificou/homologou 
em 03/01/2022, os atos praticados pela Comissao Permanente de Licita^o, na Inexigibilidade de n° 
002/2022, em favor da empresa Oliveira Leal & Advogados Associados, CNPJ n°: 
10.804.449/0001-66. Objeto: Contrata(?ao de empresa especializada para assessorar o Presidente e 
demais membros da Mesa Diretora da Camara , quando solicitado, na elaborate, exame e 
pareceres de Projetos de Leis, de Resolufdes, de Decretos Legislatives e demais atos legislatives, 
desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam incumbidas pelo Presidente. Valor: R$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Niivia Carlane 
Rodrigues de Lima e Souza - Presidente da Camara Municipal de Lapao.

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade de Licitaijlto n° 002/2022. Contrato n° 003/2022 - Contratante: Camara Municipal 
de LapSo. Contratado: empresa OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n°: 
10.804.449/0001-66. Objeto: Contratagao de empresa especializada presta?ao dos services para 
assessorar o Presidente e demais membros da Mesa Diretora da Camara , quando solicitado, na 
elaborate, exame e pareceres de Projetos de Leis, de ResolufOes, de Decretos Legislativos e 
demais atos legislativos, desincumbir-se de outras atividades que Ihe sejam incumbidas pelo 
Presidente. Valor: R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais). Vigencia do contrato: 03/01/2022 a 31/12/2022. LapSo-BA, 03 de Janeiro de 2022 - 
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente da C3mara Municipal de Lap2o-BA.
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