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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2021

♦»

INEXIGIBILIDADE 

N° 003/2021
i

t

OBJETO.' Assessoramento juridico as Comissoes permanentes e temporarias, aos 

blocos legislatives da Casa e aos Vereadores que o solicitarem, visando atender a 
necessidade da Camara Municipal de Lapao

CONTRATADO: WADSON MIRANDA PINHEIRO 

CPF: 881.935.353-91

VALOR MENSAL: R$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS 
REAIS). '

VALOR GLOBAL: R$ 15.300,00 (QUINZE MIL E TREZENTOS 

REAIS). f -
I

Fundamentagab legal: art. 25. inciso 

8.666/93.
lei n.°}

Margo/2021.i
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P?a- Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA - CEP 44905-000 

BEEaB32@^ I CNPJ 16.250.755/0001-84
i
t

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 003/2021
i
!

y 1 p*

A INEXIGIBILIDADE DE LICITA^AO para a despesa abaixo especificada, cujo objeto e a 
contrata9ao de profissional especializado para Assessoria e Consultoria Juridica, compreendendo: 
Assessoramento jundico as Comissoes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da Casa e 
aos Vereadores, atrav6s do Senhor Wadson Miranda Pinheiro CPF/MF n° 881.935.353-91 e OAB/BA 
n° 33.987, com fundamento no artigo 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, preve que, “para a 
contrata9ao de servi9os tecnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas, de notoria especializa9ao” e inexigivel a Iicita9ao quando houver 
inviabilidade de compet^ao; acostado nos autos do Processo Administrative n° 023/2021, do 
mesmo diploma legal. f

NOME DO CONTRATADO: WADSON MIRANDA PINHEIRO 
CPF/MF 881.935.353-91 ;

r

CLASSIFICACAO DA DESPESA:
01101 - Camara Municipal de Lapao.UNIDADE

CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA 2002 - Gest3o das Atividades de C£mara de
Lap5o.
339035.00.00 - Outros Servipos de Assessoria e
Consultoria. 

ELEMENTO DE DESPESA \

1001 - Recursos Ordinaries.FONTE
R$ .1.700,00VALOR MENSAL
R$ 15.300,00VALOR GLOBAL
N° 023/2021CONTRATO ADMINISTRATIVO
11/03/2021 a 11/12/2021.VALIDADE

t

Lapao/Ba, 11 de margo de 2021.
i.
i
i ^ a

Marcio Greik Belarmino de Castro 
Presidents da CPL

i
i

r

Edeilton l^afques de Oliveira
Membro

Jusselio Barreto delwatos
Membro
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DA BAHIA

ARA MUNICIPAL DE LAPAOgig
i|lilio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PARECER TURiDICO

• INEXIGIBILIDADE N° 003/2020
■ MATERIA: Inexigibilidade de Licita^ao
■ OBJETIVO: Contrata^ao de proFissional especializado para presta^ao de services de Assessoria juridica 
no acompanhamento de apoes dveis que dizem respeito a essa Casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como 
elaboragao e emissao de pareceres juridicos.

RELATORIO:

■ Trata o presente de solicitagao de parecer favoravel on nao quanto a inexigibilidade de licitagao para 
Contratagao de profissional especializado para prestagao de servigos de Assessoria juridica no acompanhamento 
de agoes dveis que dizem respeito a essa Casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como elaboragao e emissao 
de pareceres juridicos.

Justifica o Assessor que a manifestagao se prende ao fato de que trata a necessidade do 
municipio de um servigo tecnico especializado a ser desempenhado por Profissional Especializado com notoria 
especializagao na area que se pretende contratar, dal porque a inviabilidade de competigao que enseja a 
inexigibilidade.

1.

Outrossim, delineia que o prego ofertado se encontra condizente com os praticados no2.
mercado para esse tipo de causa'.

DAS RAZOES DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal estabelece a obrigatoriedade das 
contratagdes de obras, servigos, compras e alienagoes da Administragao Publica serem precedidas de licitagao. 
No entanto, o referido dispositivo submete a legislagao infraconstitucional a tarefa de excepcionar a regra geral.

Neste timbre, foi editada pela Uniao Federal, no uso 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 realizagao de certame licitatorio.

Registre-se, que por se constituir o direito um complex© essencial de leis harmonicas, e que 
foi precis© excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licitagao, ja que nesses casos se verifica um 
confronto entre o princlpio da licitagao e outros igualmente tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro 
subjugado por esses.

3.

4.

5.

Com efeito, a inexigibilidade de licitagao em razao da singularidade do servigo e da 
notoriedade da empresa prestadora, que aqui se sugestiona, prevista no art. 25, do Estatuto das licitagdes, 
segundo entendimento assente na doutrina e jurisprudencia se jusdfica porque o interesse publico que norteia a 
contratagao termina por inviabilizar a competigao, afastando a possibilidade de realizagao do certame.

Feitas essas consideragoes, passemos a analisar se a contratagao que se pretende preenche 
os requisites legais exigidos no dispositivo legal que regulamenta a materia.

6.

7. m
i
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8. Destarte, o art. 25, exige para a inexigibilidade, sumariamente, que o servi^o seja tecnico 
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 servigo de Profissional Especializado, no ambito de 
contratos e licitagdes, como sendo especializado, estando, pois, ultrapassada esta primeira exigencia.
9.

10. Sequencialmente, determina-se para a inexigibilidade nos termos aqui discutidos, que a
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 mat dissecada pode acarretar 
danos gravosos.

11.

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

um servip deve ser havido como singular, quando nele tern de interferir, como requisito de 
satisjatorio atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de sen autor, 
envolvendo o estilo, o trap, a engenhosidade, a especial habilidade, a contribuipo intelectual, 
ou 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 servigo tecnico de natureza singular, uma vez que envolve a prestagao de servigos tecnicos e exige 
especializagao em ramos determinados.

13.

Todavia, nao basta que o servigo 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 licitagao quando houver 
inviabilidade de competigao, em especial: (...) para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializagao, vedada a inexigibilidade para 
servigos de publicidade e divulgagao".

14.

Conforme se depreende do texto legal acima reproduzido a configuragao da hipotese de 
inexigibilidade de licitagao nao se contenta apenas com a singularidade do servigo tecnico a ser contratado e da 
sua inclusao no rol estipulado do art. 13 da Lei n° 8.666/93, havendo a necessidade de comprovagao de outros 
dois elementos, quais sejam: a) inviabilidade de competigao e b) notoria especializagao do prestador do servigo.

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

O paragrafo 1° do art. 25 da Lei n° 8.666/93 apresenta o conceito de notoria 
especializagao. Diz ele: "Considera-se notoria especialiyacao o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, publicapes, organi^apo, aparelbamento, equipe tecnica e de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho e essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena 
satisfapo do objeto contratado".

15.

16.

17.

Na ligao do eminente Professor Eros Roberto Grau sobre o tema "(...) a apuragao da 
notoria especializagao se faz mediante demonstragao pelo profissional ou empresa, do desempenho anterior do 
servigo, de estudos que realizou, de publicagoes que efetuou, da organizagao, aparelbamento e equipe tecnica que 
mantem, bem assim de outros requisitos, que possam comprovar, relacionados com suas atividades. Note-se que 
basta a demonstragao de um desses efeitos, ja que a enumeragao do paragrafo e exemplificativa, para que se de 
por operada a notoria especializagao".

18.

2
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19. Na verdade, conforme destacado na li^ao esposada pelo eminente Professor Eros Roberto 
Grau, entende-se que a enumerate do art. 25 da Lei n° 8.666/93 e exemplificadva, ou seja, basta a 
demonstrate de um dos efeitqs previstos no mencionado paragrafo para que se opere a notoria especializagao.

Com efeito, a demonstragao do exito no desempenho anterior do servigo, cujo objeto. 
pretende se contratar, aliado ao fato de que a prestagao de servigos foi efetivada junto a outras entidades 
publicas, subordinadas a regime juridico de contratagao semelhante ao do Consulente, satisfaz, ao sentir do 
presente estudo, o interesse da Administragao Publica em comprovar a notoria especializagao.

Outro ponto a ser enfrentado na presente analise e se ha no caso concreto inviabilidade de 
competigao a justificar a contratagao direta.

Em prinefpio, e evidente que os servigos 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 
competigao entre os diversos interessados.

20.

21.

22.

23. A rigor, tem-se como indubitavel que esse servigo nao pode ser desenvolvido sem a 
presenga de atributos, tais como, larga experiencia, criatividade e vasto conhecimento intelectual, enfim, 
singularidades impossiveis de serem auferidas objetivamente via certame licitatorio, e por isso mesmo 
inviabilizadores de qualquer competigao.

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 contratagao 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.

24.

25.

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 pegas opinativas, despidas de efeito 

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

26.

27.

No mesmo sentido, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26a edigao de seu livro28.
Direito Administradvo Brasileiro, in verbis:

Pareceres administrativos sao manifestagoes de orgaos tecnicos sobre assuntos 
: submetidos a sua consideragao. O parecer tern carater meramente opinativo, nao 
; vinculando a Administragao ou os particulares a sua motivagao ou conclusoes, 
, salvo se aprovado por ato subseqiiente. Ja entao, o que subsiste como ato 
' administradvo, nao e o parecer, mas sim o ato de sua aprovagao, que podera 
' revestir a modalidade normadva, ordinaria, negocial, ou punidva.

O Supremo Tribunal Federal ja teve a oportunidade de se manifestar acerca da materia, in29.
verbis-.

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE 
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: 
PARECER. C.F., art. 70, parag. unico, art. 71, II, art. 133. Lei n° 8.906, de 1994, 
art. 2°, § 3°, art. 7°, art. 32, art. 34, IX. 4£
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DA BAHIA

ARA MUNICIPAL DE LAPAO
EJaa

ilio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16:250.755/0001-84

| I. — Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo 
j contratat^ao direta, sem licica^ao, mediante interpreta^o da lei das licita9oes. 
| Pretensao do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilizar o advogado 
I solidariamente com o administrador que decidiu pela contrata9ao direta: 
i impossibilidade, dado que o parecer nao e ato administrative, sendo, quando muito, 
: ato de administra9ao consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providencias 
t administrativas a serem estabelecidas nos atos de administra9ao ativa. Celso 
j Antonio Bandeira de Mello, ‘Curso de Direito Administrativo’, Malheiros Ed., 13a 
i ed.f p.377.
i II. - O advogado somente sera civilmente responsavel pelos danos causados a seus 
! clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou 
| omissao praticado com culpa, em sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, 
I art. 32.
| III. - Mandado de Segura^a defendo." ("DJ" 31.10.2003).

Do exposto, constata-se que os pareceres juridicos sao atos administrativos meramente 
enunciativos, constituindo uma opiniao que nao cria nem extingue direitos, sendo um “expediente” praticado 
pela assessoria juridica de enquadramento dos fatos sob o prisma legal de sua otica, dentro de uma certa 
coerencia. i

30.

Por outrp lado, nao se quer dizer que ao parecerista e dado agir de forma negligente. O que 
se afirma, ao contrario, e quca pessoa responsavel pela veicula9ao de tal ato emitira um juizo acerca da materia 
sob apreciaqao, cujos fundamentos arrolados como base de sua opiniao terao por base as mais variadas fontes 
(Lei, doutrina, jurisprudencia dps Tribunals, Decisoes dos Tribunais de Contas e principalmente a supremacia do 
interesse publico) que, inevitavelmente, em alguns pontos, nao comungarao de uma opiniao comum.

A vista do texto legal acima transcrito, e considerando a proposta apresentada, esta 
assessoria esta convencida !de que a mesma oferece todas as conduces necessarias a realiza§ao do 
contrato de presta9ao dos services acima explicitados com o municipio, tornando inexigivel a licita9ao 
nos termos da legisIa9ao espiecifica.

31.

32.

Nao ha, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postula9ao.
t

S.m.j., e 6 parecer.
33.
34.

Lapao (BA), 11 de Mar9o de 2021.

Andre Heimqi^^al^de Oliveira 

Procurador Jurldico 
OAB/BA n°. 38.425
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 
i CNPJ: 16.250.755/0001-84

i

Ao
Departamento Juridico 
Lapao - Bahia

Venho atraves desta, encaminhar o Processo Administrative n° 023/2021 e Processo de Inexigibilidade 
n° 003/2021, para vossa apreciagao.

i

' MfWarcio Greik Belarmino de Castro 
Presidente da CPL ii 1t!

i
MINUTA - CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERViQOS N°: XXX 

i PROCESSO ADMINISTRATIVO: XXXXXXXXX 
1 INEXIGIBILIDADE: XXXXXXXXXXXX

J !

!
i

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CNPJ n° 16.250.755/0001-84, com sede na Praga Braulio Cardoso 
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr3 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 jurldica, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXX, com 
sede a Rua XXXXXXXXXX^XX, Centro Lapao/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 contratq, em conformidade com a Inexigibilidade de Processo Licitatorio n°.XXXX, 
com fulcra na Lei 8.666/93 e alteragoes posteriores, mediante as clausulas a seguir delineadas. 1' \ ;s
CLAUSULA PRIWIEIRA - DO OBJETO

deConstitui
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

execugaoobjeto | deste contrato a

CLAUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

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

CLAUSULA TERCEIRA'- VIGENCIA DA PRESTAQAO DOS
SERVIQOS!

mOs servigos serao prestados a CONTRATANTE, no periodo de XXXXXX, podendo ser renovado 
conforme art. 57 paragrafo jl 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. J
II - O prazo para os servigos podera ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE, havendo 
conveniencia administrativa, a criterio do Prefeito Municipal, 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.

*m
*

!*

CLAUSULA QUARTA - D^S OBRIGAQOES DAS PARTES
:■

I - Do CONTRATANTE:

:]
$
Iv

1
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

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 faciiitar a CONTRATADA e/ou preposto devidamente credenciado, fiscalizar a 
qualquer tempo todos os serviqos 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 servipos da contratada caso a mesma nao cumpra o 
estabelecido no presente cpntrato, aplicando ao infratoras penaiidades 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 ma! executados, os quais deverao ser refeitos, 
correndo as despesas oriunaas destes servigos porconta da contratada;
e) Intervir na prestagao dos servigos ou interromper a sua execugao nos casos e condigoes previstos
na Lei n° 8.666/93; j
f) Efetuar os pagamentos] devidos a contratada pelos servigos executados de acordo com as 
disposigoes do presente cohtrato;
g) Denunciar as infragoes cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penaiidades cabiveis nos termos
da Lei n° 8.666/93; |

h) Modificar ou rescindir uniiateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.666/93.

II - Da CONTRATADA(O):

ii
>; •i

t

!

u
a) Prestagao de servigos de contabilidade e recursos humanos;
b) Assessoria e acompanhamento da execugao dos programas do ambito Federal e Estadual;
c) Enviar tais documentos SlSecretaria 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, previdenciaria, acidentaria que ocorrerem em

.".j!

razao da execugao deste Contrato;

h) A CONTRATADA devolvera o servigo pronto ate o limite de 05(cinco) dias uteis apds o recebimento
Ida documentagao enviada pela CONTRATANTE.; ■.!

I
i) Aceitar acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios de ate 25% (vinte cinco por cento) do 

valor contratual corrigido; j

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

3
•?

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

estabelecidos pelo contratante, quando da solicitagao dos servigos.

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO E DA FORMA DE 
______________________FpAGAMENTO_____________________
Pelos servigos do objeto cbntratado o CONTRATANTE pagar& a CONTRATADA a importancia no 
valor mensaE de R$ XXXX](XXXXX reals), perfazendo urn valor global de R$ XXXX (XXXXXXXXXX 
reals):

/- 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. j

jl

’]!
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I
II- Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera contado 
a partir de sua reapresentagao, devidamente regutarizado.

Ill - 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 fica condicionado a comprovagao 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 apresentagao da Certidao de 
Tributos e Contribuigoes Federais e Divida Ativa da UniSo, em vigor e Prova de Regularidade 
relative a Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situagao regular relative aos 
encargos sociais instituidos por lei, consoante determine a Portaria n° 358 de 05 de setembro de 
2014 com as alteragoes da portaria 443 de 17 de Janeiro de 2014;
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 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;

a

iTmn\!i

Os pagamentos serao realizados por transfer^ncia bancaria a contratada, vedada qualquer 
antecipagSo de pagamento sem a correspondente prestagao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
As despesas decorrentes desta contratagao correrao por conta da Dotagao Orgamentaria:

,1;
:UNIDADE: xxxxx. ■'.i

I
AQAO: xxxx.

■q 1
ELEMENTO: xxxx.

FONTE: xxxxxxxxxxxx.

_____________ CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE_____________
Os pregos contratados poderao ser objeto de revisao de acordo com o disposto na alinea “d", do inciso 
II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitagao da CONTRATADA, ao representante 
legal do CONTRATANTE, desde que acompanhada da documentagao que comprove a efetiva 
proced§ncia 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 econbmico - 
financeiramente o presente avengado.

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\ <:\)H
■i{
;j'i

I - 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 consulforias tecnicas via telefone, fax e internet;

!:hl
iM,
ililli
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CNPJ: 16.250.755/0001-84 IV.'

b) Eiabora?ao de orientagao tecnica mediante sdiicita^ao 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 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. '5

‘-■i a

«CLAUSULA decima-das sanqoes
Pelo descumprimento total ou parcial das condigoes contratuais, o CONTRATANTE poder£ aplicar a 
CONTRATADA as sangoes 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 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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL, DAS 
PENALIDADES E DA MULTA.

:: i
I’Hj4:«111’Ii

12
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

ITH

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;
iP

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.

1
I

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

V - A inexecugao 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 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 inexecugao total ou parcial do contrato a administragio podera garantida a previa 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:
• Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou escrita sera aplicada quando houver 
descumprimento de condigoes contratuais ou condigoes tecnicas estabelecidas, independentemente de 
outras sangoes cabiveis);
• Multas;
• Declaragao de inidoneidade e;

mi

Pi!
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i
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o Suspensao do direito de licitar e contratar de'acordo com o Capitulo (V, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 
e alteragoes posteriores.

;j|
itAs multas e as demais penalidades previstas sao as seguirites:

• 0,33 % (Trinta e Tr£s decimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos 
servigos solicitados; *

<9 1,0% (um decimo por cento) sobre o valor contratual, por infragao a quaisquer das cteusulas 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 obrigagao de ressarcir as perdas e danos que der causa;
• Suspensao temporaria de participar em licitagoes e impedimentos de contratar com o Municfpio por 
prazo nao superior a dois anos;
• Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica Federal, Estadual 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a 
reabilitagao do infrator perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

■illVI - De qualquer sangao imposta, a contratada podera, no prazo maximo de cinco dias contados da 
intimagao 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 servigos) 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 instrumento.

m

f:

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAQAO 
_________ ____________CONTRATUAL_____________________
Este contrato este vinculado de forma total e plena ao Processo Administrative n° XXXXXX e Processo

I

de Inexigibilidade Licitatorio n° XXXXXXXXXX, que Ihe deu causa, para cuja execugao, exigir-se-a ;hut *
rigorosa obediencia. 1!:•)

ICLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO !1
Fica eleito o Foro da Comarca de XXXX, para dirimir as questoes relatives ou oriuhdas do presente 
contrato. ,

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, XXXX de 201X.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PRESIDENTE 
CONTRATANTE !

xxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA y M4 •;!

U
TESTEMUNHAS: I!*

Nome:
CPF:CPF: 2. -9$

■ 7 f



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
P$a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000 

! CNPJ 16.250.755/0001-84

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 Juridica, (segundo parecer juridico), emitiu pareceres favoraveis, 
RATIFICO a contrata9aoj de professional especializado para Assessoria e Consultoria Jurfdica, 
compreendendo: Assessoramento juridico 3s Comissdes permanentes e tempor^rias, aos blocos 
legislatives da Casa e aos vereadores, atrav^s do Senhor Wadson Miranda Pinheiro CPF/MF n° 
881.935.353-91 e OAB/BA n° 33.987, valor global de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) 
vigencia 11 de mar9o de 2021 a 11 de dezembro de 2021, INEXIGIBILIDADE n° 003/2021, 
tendo como fundamento o art. 25, inciso II da lei de Licita96es.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lapao/Ba,
11 de mar90 de 2021.

■O

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 
Presidente da Camara Municipal de Lapao

!
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O Reitor do Centro UniversitArio de Joao Pessoa-UNIPfz, no uso de suas
■**

atribuigoes e tendo em vista 0 Termo de Cola^ao de Grau do dia 29 de dezembro de 

2007, confere o titulo de BACHAREL EM DIREITO a WADSON MIRANDA 

PINHEIRO, nascido(a) em 15 de agosto de 1980, natural de Brejo Santo-CE 

portador(a) da cedula de identidade n.° 3269110/98-SSP/CE, 0 outorga-lhe 0 

presente Diploma, por ter concluido o Curso de DIREITO, paia quo possa go/ar do 

todos os direitos e prerrogativas legais.

1

Joao Pessoa, 19 do fuvoreiro do 2008
* P ♦ ♦

REITOR

"O ^v 1 K 1 ' 
Co6rdnnacior(ti} do (,i

* {__

t
Uiplomado(a)nrsn
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>rtificO que WADSON MIRANDA PINHEIRO
|6u do II Congresso Esfadual do Ministerio Publico/v 

P^lifoniovido pelo Ministerio Publico do Estado da Paraiba, 

T^alizado entre os dias 14 a 16 de dezembro de 2005, no 

Auditorio do Unipe, em Joao Pessoa - PB.
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/ / ■v/
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• 
i

• Rjsalv^ da Camara 

Torres
PrOcuradora de Justice 

e CourcKmadoia do CEAf

i/ ✓
: i > ,»■

y /

Fred Coutinhub
y i

'V '/s' / •

Oswaldo Trigueiro 

do Valle Filho
Promotor de Justiqa 

e Coordenodof Cientifico

JanotdMa/fa Ismael 
da Costa Macedo

i
\ «|

V.

I
I

Promotor dc Justiqa 
e Diretor do CEAF

Ptocuiudoru-Gerul 
de Justiqa

■. -
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. Nap ha crime, nap ha pena, sem fiei.
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Certlficado
Certiflcamos que WADSON MIRANDA PINHEIRO ouvinte do 9° Simposio de Estudos 

Sobrc o Crime, realizado ha cidade de Campina Grande - RB, entre os dias 8, 9 e 10 de 

• novembrode 2007, tendoao flmacumulado30 horas-aula deatividadescomplementares. ■

V

•V> u

<»

. Campina Gcande 

10 de Novembro de 2007’
**

i*

i C<• r

( C"
S'cAnn l.igla Costa Feliciano 

UNESC
Mai cel |erfln_)'mo Lima Oliveira 

Coortlena^io Jo 9” Simposio de Estudos sobie o Crime 
Centro Academico Sohcal Pmto

Patricia Azcvcdo Torres 
ENSINE

Alll:i|lln C K.ll|l.( I lUillol 
Pid Kdloi dv 1 nsino «.• (ir;ulu.n,.io

ARTEXPRESS
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Centro Unlversitario de Joao Pessoa
Bepartamento de CiSacias Jundicas 

Coordena^ao do Curso de Bireito

FAILESTRAS E DEBATES SOBRE DIREITO AMBIENTAL
' E DIMEITOS HUMANOS

0 Reitoi; a. Coordena5ao e o Diretorio Ac.ademico do -Curso de Direito, de acordo com' a Resolu^ao n°

. 02/99, CONSEPE/LTNIPE, em cumprimento a Fortaria n° 1.886/94 - MEC,.corifere este CERTIFICADO ao 

aluno (a) WADSON MIRANDA PINHBRO-

20‘ pela suapaiticipa^ao de_ 

DIRE1TOS HUMANOS.
hotas nas PAI..ESTRAS E DEBATES SOBRE DIREITO AMBIENTAL, E4.*

Joao Pessoa, de__ Setembro de 2003
r p

nij! r..A '..... <Ae.,e/£..
1Mans. 'Marco* Augusta Trindade

J?EITOR DO UNfPft, 6^-* (Jo&g.A_ ■M

a s

Prof. Oswaldo Trigueiro do Valle 
coordf.naour do curso d»: direito

lUZt
PRKSIOS NTF OO D.A. DE DIREITO

T:;:'C !:A-.;> . ; 4'u O o*■ »*■ > oV ■

U‘ i__ :
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ESTADO DA BAHIA

cAmara municipal delapao
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 

^ CNPJ 16.250.755/0001-84
\m

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS N°: 023/2021 
PROCESSO ADWIINISTRATIVO: 023/2021 
INEXIGIBILIDADE: 003/2021

! 'J

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 WADSON 
MIRANDA PINHEIRO, pessoa fisica, CPF/MF n° 881.935.353-91 e OAB/BA n° 
33.987, residente e domiciliado na Travessa Manoel Gomes, n° 190, Lapao-BA, a 
seguir denominado CONTRATADO, celebram entre si o presente contrato, em 
conformidade com a Inexigibilidade de Licitatorio n° 003/2021, com fulcro na Lei 
8.666/93 e altera$6es posteriores, mediante as clausulas a seguir delineadas.

i;

H
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a contratapao de profissionai especializado para 
Assessoria e Consultoria Juridica, compreendendo o assessoramento juridico as 
Comissoes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da Casa e aos 
Vereadores.

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 PRESTAgAO DOS SERVIQOS
Os servipos 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 execupao e contado a partir do 1° dia subsequente a 
assinatura do presente contrato.
II - O prazo para os servipos 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 prorrogapao do prazo para a realizapao dos 
servipos se a interruppao ocorrer por:
a) Ato da CONTRATANTE;
b) Caso fortuito ou forpa maior.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DAS PARTES
t :I - Do CONTRATANTE: !■,;

a) Fornecer a CONTRATADA todos os dados relatives aos servipos contratados que 
se fizerem necessaries 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 servipos de responsabilidade do 
CONTRATANTE, sem que tal fiscalizapao implique que transferencia de 
responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;

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

c) Ter reservado o direito de nao mais utilizar os services da contratada caso a 
mesma nao cumpra b estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as 

penalidades previstas na Lei n° 8.666/93;
d) Acompanhar o andamento dos servi90s 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 prestag^o 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 disposigdes 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.

;
l
ClM

II - Da CONTRATADA(O):
i£

a) Prestagao de servigos de assessoramento juridico as Comissoes permanentes e 
temporarias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores.
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

-H

que ocorrerem em razao da execugao deste Contrato;

d) Aceitar acrescimos pu supressoes que se fizerem necessaries de ate 25% (vinte

cinco por cento) do valor contratual corrigido; V

;;

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

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

prazos estabelecidos pelo contratante, quando da solicitagao dos servigos.

:d

: "f
':1m
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P^a. Brciulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000
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CLAUSULA QUINTA - DO PREQO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelos services do objeto contratado o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a 
importancia no valor mensal de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reals), 
pedazendo um valor global de R$ 15.300,00 (quinze mi) e trezentos reals):

/- 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 CONTRATADA 
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 domicilio do 
proponente, dentro de seu penodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de 
Situagao, expedido pela Caixa Economica Federal) dentro de seu penodo de 
validade;
e) Prova de regularidade com a Justiga 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 antecipagao de pagamento sem a correspondente prestagao dos servigos.

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

ELEMENTO: 339035.00.00 - Outros Servigos de Assessoria e Consultoria. 
FONTE: 1001 - Recursos Ordinarios

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
Os pregos 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
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solicitapao da CONTRATADA, ao representante legal do CONTRATANTE, desde que 
acompanhada da documentapao que comprove a efetiva procedencia do pedido.

Paragrafo Primeiro: Os prepos contratados poderao ser reajustados a cada 12 
(doze) meses, atraves do IGPM-FGV (indice Geral de Prepos ao Consumidor da 
Fundapao Getulio Vargas), utilizado pelo Governo Federal para atualizapao de suas 
obrigapdes, com vistas a equilibrar econdmico - financeiramente o presente 
avenpado.

ifParagrafo Segundo: O criterio de reajustamento acima descrito podera ser 
modificado ou ainda substituldo por outro sistema, desde que comprovada sua 
ineficiencia, em comum acordo entre a contratante e a contratada. ‘fpj

CLAUSULA OITAVA- REGIME DE EXECUQAO DOS SERVIQOS
I - O regime de execupao dos servipos e o de empreitada por prepo global, nos termos 
do artigo 6°, inciso VIII, allnea “a” da Lei n° 8.666/93.
II. Os servipos de consultoria tecnica serao realizados das seguintes maneiras:
a) Atendimento de consultorias tecnicas via telefone, fax e internet;
b) Elaborapao de orientapao tecnica mediante solicitapao 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 FISCALIZAgAO DOS SERVIgOS
illA supervisao do objeto estara a cargo de urn funcionario credenciado pela 

CONTRATANTE, com faculdade de inspepao e controle, necessarias ao bom 
andamento e qualidade dos servipos, observadas os artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 
8.666/93. ■'Y

CLAUSULA DECIMA - DAS SANQOES
Pelo descumprimento total ou parcial das condipdes contratuais, o CONTRATANTE 
podera aplicar a CONTRATADA as sanpdes previstas no art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, sem prejulzo 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, 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 apltcada apos o 
exerclcio do contraditorio e da defesa do contratado

.1

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL, DAS
PENALIDADES E DA MULTA.

i1
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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: 'T
I - Paralisagao total ou parcial dos servi?os por fatos de responsabilidade da 
CONTRATADA, por prazo superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, salvo motive de 
forpa maior devidamente comprovado. P,

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 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 alterapoes 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:

V, i;

•M .1

• Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou escrita sera aplicada 
quando houver descumprimento de condipoes contratuais ou condipoes tecnicas 
estabelecidas, independentemente de outras sanpoes cabiveis);
• Multas;
• Declarapao 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 alterapoes 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 ciausulas 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;

Vi
'■E

4:%
:4'!

,1
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• Suspensao temporaria de participar em licitapoes 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 apiicou a penalidade.

VI - De qualquer sanpao imposta, a contratada podera, no prazo maximo de cinco 
dias contados da intimapao do ato, oferecer recurso a contratante, devidamente 
fundamentado; j
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 forpa major, ou de responsabilidade 
da contratante, desde o fato seja devidamente comprovado. A contratada devera 
manter-se durante a execupao do contrato, em compatibilidade com as obrigapoes 
por ela assumidas, todas as condipbes de habilitapao e qualificapao exigidas na 
licitapao ou na assinatura do presente instrumento.

jil'ii;l j

CLAUSULA decima segunda - DA vinculaqAo contratual
Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Administrative n° 
023/2021 e Processo de Inexigibilidade n° 003/2021, que Ihe deu causa, para cuja 
execupao, exigir-se-a rigorosa obediencia.

i
$
a

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO Ur’Fica eleito o Foro da Comarca de LAPAO-BA, para dirimir as questbes relatives ou 
oriundas do presente contrato.

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

Lapao/BA,
11 de Marpo de 2021.

.if

'I! n .•!CAMARA' MUNICIPAL DE LAPAO 

NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA

CONTRATANTE

m

i



14

ESTADO DA BAHIA

P?a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - l^ie: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
50.755/0001-84CNPJ

WA0SON MIRANDA PINHEIRO
IT V .ti!It

pCPF/MF 881.935.535-91 

CONTRATADO
iff.w

TESTEMUNHAS:
\

Nome:
CPF:^ f53. ^ T3

d!'MNome:
CPF: / ^ .a i

m

‘i
!-y '■!

. 1151'!i-!
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3

AVISO DE 1NEXIG1BIL1DAPE N** 003/2021
\A Comissao Permanente de Licita^o da Camara Municipal de Lapao declare ser inexigivel, de 

• acordo com o Art. 25, fnciso ff da Lei 8.666/93, a contratafSo do Senhor WADSOIV MIRANDA 
PINHEIRO, pessoa fisica, CPF/MF n° 881.935.353-91 e OAB/BA n° 33.987, residente e 
domiciliado na Travessa Manoel Gomes, n0 190, centro, Lapao-BA, que se responsabilizara por 
Assessoramento jurldico ds Comissdes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da 
Casa e aos Vereadores, ^or um valor global de R$ 18.000,00(dezoito mil reals) em parcelas 
mensais de R$ '2.000,00 (do'is mil reais). Marcio Greik Belarminq de Castro - Presidente da CPL.

j

AVISO DE RAT1FICACAO/HOMOLOCACAO
Processo Administrativo n0. 023/2021; >

Inexigibilidade n°. 003/2021
i

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 11/03/2021'; os atos praticados pela Comissao Permanente de Licita5ao, na Inexigibilidade de n° 
003/2021, em'favor do Se(nhor WADSON MIRANDA PINHEIRO, pessoa fisica, CPF/MF n° 
881.935.353-91 e OAB/BA' n° 33.987, residente e domiciliado na Travessa Manoel Gomes, n° 190, 
centro, Lap5p-BA, que jse responsabilizard por Assessoramento jurldico is Comissoes 
permanentes e temporirias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores, por um valor 
global de R$ !8.000,00(dezoito mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Niivia CarlanejRodrigues de Lima e Souza - Presidents da Camara Municipal de Lapao. •lit

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade de Licitaf&o n0 003/2021. Contrato n° 023/2021 - Contratante: Camara Municipal 
de Lap2o. Contratado: Senhor WADSON MIRANDA PINHEIRO, pessoa fisica, CPF/MF n° 
881.935.353-91 e OAB/Ba n° 33.987, residente e domiciliado na Travessa Manoel Gomes, n° 190, 
centro, Lapap-BA, que jse responsabilizard por Assessoramento jurldico as Comissoes 
permanentes e temporarias. aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores, por um valor 
global de R$ ■) 8.000,00(dezoito mil reais)
Vigencia do contrato: 11/03/2021 a 11/12/2021. Marcio Greik Belarmino de Castro - Presidente da 
CPL

parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).em

i

f

!
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.......... .................... . .. Certificagao Digital: KCSGUUYV-Q1CFM4J2-HTAG02ZS-A5MHL0XK
j Versao eletrdnica disponlvel em: https://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil

https://doem.org.br/pl/ba/lapao
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repijblicacAo
AVISO DE 1NEXIG1BILIDADE N0 003/2021

1A Comiss5o Permanente de Licita93o da Camara Municipal de Lap2o declara ser inexigivel, de 
acordo com o Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93, a contratafSo do Senhor WADSON MIRANDA 
PINHEIRO, pessoa fisica, CPF/MF n° 881.935.353-91 e OAB/BA n° 33.987, residente e 
domiciliado na Travessa Manoel Gomes, n0 190, centre, Lap3o-BA, que se responsabiIizar4 por 
Assessoramentd juridico as Comissoes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da 
Casa e aos Vereadores, 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). M6rcio Greik Belarmino de Castro - 
Presidente da CPL.

AVISO pe ratificacao/homologacAo
Processo Administrativo n0. 023/2021

Inexigibilidade n°. 003/2021

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 11/03/2021, os atos praticados pela ComissSo Permanente de Licitafao, na Inexigibilidade de n° 
003/2021, em favor do Senhor WADSON MIRANDA PINHEIRO, pessoa fisica, CPF/MF n° 
881.935.353-91 e OAB/BA n° 33.987, residente e domiciliado na Travessa Manoel Gomes, n° 190, 
centre, LapSo-BA, que se responsabilizari por Assessoramento juridico 2s Comissfies 
permanentes e)tempor2rias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores, 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). iNuvia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - Presidenta da Camara Municipal de 
Lap&o. i

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade de LicitaqSo n° 003/2021."Gontrato n° 023/2021 - Contratante: CSmara Municipal 
de Lap2o. Contratado: Senhor WADSON MIRANDA PINHEIRO, pessoa fisica, CPF/MF n° 
881.935.353-91 ;e OAB/BA n° 33.987, residente e domiciliado na Travessa Manoel Gomes, n° 190, 
centre, LapSo-BA, que se responsabilizara por Assessoramento juridico 2s Comissfles 
permanentes e-temporarias, aos blocos legislativos da Casa e aos Vereadores por um valor 
global de R$ 151300,00(quinze mil e trezentos reais) em parcelas mensais de R$ 1.700,00 (um mil e 
trezentos reais). iVigencia do contrato: 11/03/2021 h 11/12/2021. Mircio Greik Belarmino de Castro 
- Presidente da CPL

i

.]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPAO
SETOR DE TRIBUTOS !
AV. JUSTINIANO C. DOURADO N‘* 136 BLOCO B • CENTRO ADMINISTRATIVC 
LAPAO • BA
FONE(S): (74)3657-1010 CNPJ/MF: 13.891.528/0001-40

CEP: 44905-000

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
N° 000092/2021

Nome/Raz§o Social: WADSON MIRANDA PINHEIRO

Nome Fantasia:

C6digo Contribuinte: 10528 

Enderego:

CPF/CNPJ: 881.935.353/91

RUA FRANCISCO CARNEIRO PIMENTA, 29 
CENTRO LAPAO - BA - CEP: 44905-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER)
APURADOS POSTERIORMENTE, £ CERTIFICADO QUE, ATEi A PRESENTE DATA NAO CONSTAM D^BITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO.

Obsen/a?§o:
***************************************  ft **41* **********>**********************«****  **J(**]ir *********** **'*l*Aik******ib*itik*ili*****^*******

**********************************************************************************************************************************
ft*********************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************
***************  ******* ****** ******************************************************************************************************

1

11/03/2021 com base no CbdigoTributerio Nacional, lei n° 5.172/66.Esta CertidSo foi emitida em

CertidSo vaiida at6: 10/05/2021

Codigo de control© da certid§o:, 5100072304

Emi'ssorRIAN

AtengSo: Qualquer rasura tornara o present© documento nulo.
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§^|‘ SECRETARIA DA FAZENDA

Emissao:. 11/03/2021 11:55

m
i

A

*
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de djezembro de 1981 - Codigo 

I Tributario do Estado da Bahia)

I
.j

f

Certidao N°: 20211089795
i

NOME r

WADSON MIRANDA IMNHKIRO

INSCRICAO ESTADUAL CPF

%
881.935.353-91t

4

l
5

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

i

V
I•a*

Esta certidao engloba todqs os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressafvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.
F

f

\
Emitida em 11/03/2021, conforms Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissao.
*

t

\
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

P

«

;

Valida com a apresentapao conjunta do cartao original de inscripao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.i

j

RelCerticiaoNc^iuiva.rpIPiigiiui l dc i

►

1

http://www.sefaz.ba.gov.br
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

r
fij

:

ICERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
i ATIVA DA UNIAO m

Nome: WADSON MIRANDA PINHEIRO 
CPF: 881.935.353-91 !

'i

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeitp passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do-Brasil (RFB) e a inscripoes em Divida Ativa da Uniao (DAD) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao se refere a’situagao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuipoes sociais previstas nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 19S1.

•i
.i

1aaHIA aceitapao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderepos <http://rfb.gov.bf> ou <http://www.pgfn.gov.br>. Is

m
:• i!

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. • 
Emitida as 12:22:30 do dia!0S/02/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 08/08/2021. j
Codigo de controls da certidao: 5B21.61EF.E1E7.0168 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

i'*!

?
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http://rfb.gov.bf
http://www.pgfn.gov.br
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i ;JUSTICE DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome:' WADSON MIRANDA PINHEIRO 
CPF: 881.935.353-91 
Certidao nQ: 8609509/2021 
Expedicpao: 11/03/2021, as 11:54:51 
Validade: 06/09/2021 
de sua expedipap.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

-!
Certifica-se qud wadson Miranda pinheiro, inscrito(a) no CPF slob o n° 
8 8 1.93 5.3 53 - 91', nao consta do Banco Nacional de Devledores 
Trabalhistas.; j
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidapao das ;Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de poll, e 
na Resolugao Administrativa nc 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. j
Os dados constantes desta Certidao. sao de responsabilidade dos 
Tribunals do [Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. j
No case de pessca juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os *seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagaojde 
autenticidade;no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) . |
Certidao emitida gratuitamente. '

i

]
sua

:

INFORHAt^AO IMPORTANTE j
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a’identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgadp ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos pr e v i dene i ar i o s , a honorarios, a cusjtas, a 
emolumentos ou!a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio• Publico . do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. j

j.

1r
■

■r.uvidas & sugest.o-ns : endr/^ts' . jus . br

http://www.tst.jus.br
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PODER JUDICIARIO 

JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA 
CPF: 230.129.168-57 
Certidaon0: 8138145/2021 
Expedigao: 08/03/2021, as 12:08:22
Validade: 03/09/'2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que PEDRO paulo HONORATO DE SOUZA, inscrito (a) no CPF sob 
o n® 230.129.168-57, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. !
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrative n® 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados at£ 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus| estabelecimentos, agencies ou filiais.
A aceitagao de'sta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade ino portal do Tribunal Superior do- Trabalho na 
Internet '(httpi: //www . tst . j us . br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a jidentificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes pjerante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em 
acordos judieijais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos| previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministdrio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

mailto:cndt@tst.jus.br
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i SECRETARIA DA FAZENDA

Emissao: 08/03/2021 12:11
:ir-r

'■L

Certidao Negativa de Debitos Tributaribs

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20211041604

NOME

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}

inscriqAo estadual CPF

230.129.168-57

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou jundica acima
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive bs inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressatvado o direito da Fazenda Publics do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que viererrt a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/03/2021, conforms Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREgO http://www.sefaz.ba.gov.br

V£lida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

http://www.sefaz.ba.gov.br

