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CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVIQOS N°: 024/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 024/2021 
INEXIGIBILIDADE: 004/2021

a

1
CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CNPJ n° 16.250.755/0001-84, com sede na 
Praga 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 pedro 
paulo honorado de souza, pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, residente e 
domiciliado na Rua Sao Matheus, n° 117, Bairro Sao Jose, Irece-BA, a seguir 
denominado CONTRATADO, celebram entre si o presente contrato, em conformidade 
com a Inexigibilidade de Licitatorio n° 004/2021, com fulcro na Lei 8.666/93 e 
alteragoes posteriores, mediante as ciausulas a seguir delineadas. if;!i
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 4Constitui objeto deste contrato a contrata9ao de profissional especializado para 
Assessorar juridicamente no acompanhamento de agoes civeis que dizem respeito a 
essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaboragao e emissao de 
pareceres juridicos 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 PRESTAQAO DOS SERVIQOS
Os servigos serao prestados a CONTRATANTE, no periodo de 11/03/2021 a 
11/12/2021, podendo ser renovado conforme art. 57 paragrafo II da Lei 8.666/93.
I - O prazo de inicio da execugao e contado a partir do 1° dia subsequente a 
assinatura do presente contrato.
II - O prazo para os servigos 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 prorrogagao do prazo para a realizagao dos 
servigos se a interrupgao ocorrer por:
a) Ato da CONTRATANTE;
b) Caso fortuito ou forga maior.

Pi
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAgOES 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
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sem que tal fiscalizaqao implique que transferencia deCONTRATANTE 
responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;
c) Ter reservado o direito de nao mais utilizar os servigos da contratada caso a
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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 verbais ou escritas 
sobre a sua execugao podendo impugnar os servigos que estejam mal executados, os 
quais deverao ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes servigos por conta 
da contratada;
e) Intervir na prestagao dos servigos ou interromper a sua execugao 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 disposigoes do presente contrato;
g) Denunciar as infragoes 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.
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II - Da CONTRATADA(O):
■r

a) Prestagao de servigos Assessoramento juridicamente no acompanhamento de 
agoes civeis que dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem 
como a elaboragao e emissao de pareceres juridicos.
b) Cumprir os prazos e demais condigoes deste contrato;
fc Manter o sigilo e a lisura na condugao de todos os procedimentos relacionados aos 
trabalhos;
c) Arcar com todas as despesas de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria

1
V

que ocorrerem em razao da execugao deste Contrato;

d) Aceitar acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios de ate 25% (vinte

ilcinco por cento) do valor contratual corrigido; 1
■i

e) Realizar visitas in loco, sempre que for solicitado pelo contratante; 2

■i'T

f) O(a) Contratado(a) devera prestar os servigos objeto deste contrato, na forma e nos •id

prazos estabelecidos pelo contratante, quando da solicitagao dos servigos.

>*
m
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CLAUSULA quinta - do preqo e da forma de pagamento
Pelos servigos do objeto contratado o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a 
importancia no valor mensal de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reals), 
perfazendo um valor global de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais):

/- O pagamento do presente contrato sera efetuado em ate 45 dias subsequente ao 
da prestagao dos servigos, mediante apresentagao da nota fiscal dos servigos 
efetivamente prestados e atestados pela Secretaria responsavel, juntamente com o 
relatorio dos servigos realizados, mediante transferencia bancaria ou cheque.

//- Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento sera contado a partir de sua reapresentagao, devidamente regularizado.

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

IV - O pagamento flea condicionado a comprovagao de que a CONTFRATADA 
encontra-se adimplente com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante:

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentagao da 
Certidao de Tributes e Contribuigoes 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 domicllio do 
proponente, dentro de seu perlodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de 
Situagao, expedido pela Caixa Economica Federal) dentro de seu perlodo de 
validade;
e) Prova de regularidade com a Justiga do Trabalho (CNDT - Certidao Negativa de 
Debitos Trabalhista) dentro de seu perlodo de validade;

Os pagamentos serao realizados por transferencia bancaria a contratada, vedada 
qualquer antecipagao de pagamento sem a correspondents prestagao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAgAO ORQAMENTARIA
As despesas decorrentes desta contratagao correrao por conta da Dotagao 
Orgamentaria:
UNIDADE: 01101 - Camara Municipal de Lapao.
AQAO: 2002 - Gestao das atividades da Camara de Lapao 

ELEMENTO: 339035.00.00 - Outros Servigos de Assessoria e Consultoria. 

FONTE: 1001 - Recursos Ordinarios

CLAUSULA StTIMA - REAJUSTE
Os pregos contratados poderao ser objeto de revisao de acordo com o disposto com o 
disposto na allnea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante
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solicitagao da CONTRATADA, ao representante legal do CONTRATANTE, desde que 
acompanhada da documentagao que comprove a efetiva procedencia do pedido.

Paragrafo Primeiro: Os pregos contratados poderao ser reajustados a cada 12 
(doze) meses, atraves do IGPM-FGV (Indice Geral de Pregos ao Consumidor da 
Fundagao Getulio Vargas), utilizado pelo Governo Federal para atualizagao de suas 
obrigagoes, com vistas a equilibrar economico - financeiramente o presente 
avengado.
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Paragrafo Segundo: O 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'AI - O regime de execugao dos servigos e 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) 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.

#T

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAQAO 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. lIII

!] nHliCLAUSULA DECIMA - DAS SANQOES
Pelo descumprimento total ou parcial das condigbes 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 cabiveis.

m

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, desistirdo 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

4
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL, DAS

PENALIDADES E DA MULTA.

*



ESTADO DA BAHIA U
CAMARA MUNICIPAL DELAPAO

Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84

O contrato podera ser rescindido mediante previo aviso, interpelapao ou notificapao 
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:

7
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Paralisapao total ou parcial dos servipos por fatos de responsabilidade da 
CONTRATADA, por prazo superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, salvo motive de 
forpa maior devidamente comprovado.

I

aaII - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

IIII - Alem das hipoteses anteriores, podera o CONTRATANTE rescindir o contrato, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizapao, 
porfalencia, concordata dissolupao, insolvencia da CONTRATADA, e, em se tratando 
de firma individual, por morte de seu titular.

IV - Em casos excepcionais, configurados como de forpa maior, a criterio do 
CONTRATANTE, o atraso ou cancelamento na prestapao dos servipos nao ensejara 
a rescisao contratual, com as penalidades estabelecidas;
V - A inexecupao total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescisao nos termos dos 
artigos 77, 78, e 79, I e art.80 da Lei n°. 8.666/93, com suas alterapdes 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 
inexecupao total ou parcial do contrato a administrapao podera garantida a previa 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanpoes:

ilHI
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• Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou escrita sera aplicada 
quando houver descumprimento de condipdes contratuais ou condipoes tecnicas 
estabelecidas, independentemente de outras sanpoes cabiveis);
• Multas;
• Declarapao de inidoneidade e;
• Suspensao do direito de licitare contratarde acordo com o Capitulo IV, da Lei n° 
8.666, de 21/06/93 e alterapdes 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 servipos solicitados;
• 1,0% (um decimo por cento) sobre o valor contratual, por infrapao 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 obrigapao de 
ressarcir as perdas e danos que der causa;

i
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• Suspensao temporaria de participar em licitapdes e impedimentos de contratar 
com o Municipio por prazo nao superior a dois anos;
• Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao 
Publica Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motives 
determinantes da punipao ou ate que seja promovida a reabilitapao do infrator 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

VI - De qualquer sangao imposta, a contratada podera, no prazo maximo de cinco 
dias contados da intima?ao 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 servipos) na ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, ou de responsabilidade 
da contratante, desde o fato seja devidamente comprovado. A contratada devera 
manter-se durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes 
por ela assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na 
licitagao ou na assinatura do presente instrument©.

fi
fe
4

f

A-
:[

;!Hi

i1clAusula decima SEGUNDA - DA VINCULAQAO contratual
Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Administrative n° 
024/2021 e Processo de Inexigibilidade n° 004/2021, que Ihe deu causa, para cuja 
execugao, exigir-se-a rigorosa obediencia.

clAusula decima terceira- do foro
Fica eleito o Foro da Comarca de LAPAO-BA, para dirimir as questoes relatives ou 
oriundas do presente contrato.

I

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

Lapao/BA,
11 de Margo de 2021.

cAmara Municipal de lapAo
NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA

CONTRATANTE
k-
iii
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Psluio Honorato de Souza •'iPedro in
CPF/MF 230.129.168-57

CONTRATADO h

TESTEMUNHAS: 4s
Nome:^^.^ ^
cpf: - s fr
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CPF: -9^
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AVISO DE INEXIGIBILIDAPE N° 004/2021

A Comissao Permanente de Licita<?ao da Camara Municipal de Lap§o declara ser inexigivel, de 
: acordo com o Art. 25, Incise II da Lei 8.666/93, a contrata^o do Senhor PEDRO PAULO 

HONORADO DE SOUZA? pessoa lisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, residente e domiciliado na 
Rua Sio Matheus, n° 117|, Bairro Slo Jose Irece-BA, que se responsabilizara por Assessorar 
juridicamente no acompanhamento de a?5es civeis que dizem respeito a essa casa Legislativa, de 
qualquer natureza, bem como a elaborate e emissao de pareceres juridicos., por um valor global de 
R$ 18.000,00(dezoito mi! reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reals). Marcio Greik 
Belarmino de Castro - Pres dente da CPL.

ISO de ratificacAo/homologacaoAV
Processo Administrativo n°. 024/2021

Inexigibilidade n0. 004/2021
i

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, torna publico que ratiticou/homologou 
em 11/03/2021, os atos praticados pela Comissao Permanente de Licitaipio, na Inexigibilidade de n0 
003/2021, em favor do Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF 
n° 230.129.168-57, residente e domiciliado na Rua Sao Matheus, n° 117, Bairro S3o Jose Irece-BA, 
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de afoes civeis que 
dizem respeito a essa casa JLegislativa, de qualquer natureza, bem como a elaboraqao e emisslo de 
pareceres juridicos., por um valor global de R$ 18.000,00(dezoito mil reais) em parcelas mensais de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). Niivia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - Presidenta da Camara 
Municipal de LapSo,

*

EXTRATO DE CONTRATOi

Inexigibilidade de Licitaqao n° 004/2021. Contrato n® 024/2021 - Contratante: Camara Municipal 
de Lapao. Contratado: Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF 
n° 230.129.168-57, residente e domiciliado na Rua SSo Matheus, n° 117, Bairro Sao Jos6 Irece-BA, 
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de asdes civeis que 
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaboraijao e emissSo de 
pareceres juridicos., por um valor global de R$ 18.000,00(dezoito mil reais) em parcelas mensais de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). Viggncia do contrato: 11/03/2021 a 11/12/2021. Marcio Greik 
Belarmino de Castro - Presidente da CPL

I
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REPUBLICACAO
AVISO DE INEXIGIBIUDADE N° 004/2021

A Comiss§o Permanente de LicitafSo da Camara Municipal de Lap3o declara ser inexigivel, de 
acordo com o Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93, a conlrala^o do Senhor PEDRO PAULO 
HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, residente e domiciliado na 
Rua SIo Matheus, n° 117, Bairro S5o Josd Irece-BA, que se responsabilizara por Assessorar 
juridicamente no acompanhamento de a^des civeis que dizem respeito a essa casa Legislativa, de 
qualquer natureza, bem como a elaborate e emissdo de pareceres jurtdicos por um valor global de 
R$ 15.300,00(quinze mil e trezentos reais) em parcelas mensais de R$ 1.700,00 (um mil e trezentos 
reais). Mdrcio Greik Belarmino de Castro - Presidente da CPL.

AVISO PE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Processo Administrativo n°. 024/2021

Inexigibilidade n°. 004/2021

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 11/03/2021, os atos praticados pela ComissSo Permanente de Licita^do, na Inexigibilidade de n® 
003/2021, em favor do Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF 
n° 230.129.168-57, residente e domiciliado na Rua S2o Matheus, n° 117, Baino S2o Josd Irece-BA, 
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de afdes civeis que 
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaborate e emissdo de 
pareceres juridicos., por um valor global de R$ 15.300,00(quinze mil e trezentos reais) em parcelas 
mensais de R$ 1.700,00 (um mil e trezentos reais). Nuvia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - 
Presidenta da Camara Municipal de Lapdo.

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade de Licita9io n° 004/2021. Contrato n° 024/2021 - Contratante: Camara Municipal 
de Lapdo. Contratado: Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF 
n° 230.129,168-57, residente e domiciliado naRua Sdo Matheus, n® 117, Bairro S3o Josd Irece-BA, 
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de a9Ses civeis que 
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elabora95o e emissao de 
pareceres juridicos., por um valor global de R$ I5.300,00(quinze mil e trezentos reais) em parcelas 
mensais de R$ 1.700,00 (um mil e trezentos reais). Vigencia do contrato: 11/03/2021 k 11/12/2021. 
Marcio Greik Belarmino de Castro - Presidente da CPL
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