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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2022

INEXIGIBILIDADE 

N° 004/2022
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: JOAO VITOR CAMERINDO DOS SANTOS 
CPF: 021.072.845-04

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

VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).

lei n.°Fundamentasao legal: art. 25, inciso 

8.666/93.

MAIO/2022.
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

UNIDADE SOLICITANTE:
Sr. Presidente, tendo em vista que a Camara Municipal de Lapao precisa dos Assessoria e 
Consultoria Juridica, compreendendo: Assessoramento jundico 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, a serem realizados sob pregos e 
condigoes razoaveis para a natureza e o grau do beneficio que ira gozar esta Casa 
Legislativa. Ante aos termos acima delineados e tudo em vista pesquisa de mercado efetuado 
apontamos o Profissional Joao Vitor Camerindo dos Santos CPF n° 021.072.845-04, RG n° 
09.534.707-09 SSP/BA, OAB/BA n° 32.513, End: Rua Castelo Branco, n° 119, Centro, LapSo-BA, pois 
o mesmo comprovou vastos conhecimentos na area, conforme documentagao anexa. Segue 
planilha anexa indicando os servigos e valores.

PLANILHA DE ESPECIFICACAO
Valor GlobalValor MensalDescrigaoItem

01 Assessoramento juridico as Comissoes 
permanentes e temporarias, aos blocos 
legislatives da Casa e aos Vereadores

R$ 2.000,00 R$ 16.000,00

Lapao/Ba, 02 de maio de 2021.

Jusselio Barreto de Matos 
Diretor Administrativo

Autorizo a abertura do processo de Inexigibilidade, encaminhe-se ao Setor competente para 
deliberar sobre a disponibilidade de recursos.

Lapao/Ba, 02 de maio de 2022.

le Lima Silva e SouzaNuvia Cariane R
Presidente da Camara Municipal de Lapao

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

UNIDADE: 01101 - Camara Municipal de Lapao.

ACAO: 2002 - GestSo das Atividades de Camara de Lap3o.

ELEMENTO: 339035.00.00 - Outros Servifos de Assessoria e Consultoria. 

FONTE: 1001 - Recursos Proprios

Lapao/Ba, 02 de maio de 2022.

Jusselio Barreto de Matos

Diretor Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

PARECER DA COMISSAO DE LiCITAQAO

Tendo recebido expediente para identificar a modalidade e providenciar a Licita$ao solicitada pela 
Diretoria Administrativa da Camara Municipal de Lap3o, objetivando a contratagSo de profissional 
especializado para Assessoria e Consultoria Jundica, compreendendo: Assessoramento juridico &s 
Comissoes permanentes e tempor£rias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores, a Comiss3o 
Permanente de Licitagao criada pela Portaria n° 06/2021 entende que no presente caso este 
caracterizada a INEXIGIBIUDADE DE LICITACAO, face as seguintes razoes legais:

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 notbria 
especializagSo” b inexigivel a licitag§o quando houver inviabilidade de competig§o.

02. Mediante informagao obtida junto d Camara Municipal de Lap§o, objetiva-se a contratagSo de 
profissional especializado para Assessoria e Consultoria Jundica, compreendendo: Assessoramento 
juridico as ComissSes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores, 
atravbs do Senhor Joao Vitor Camerindo dos Santos CPF n° 021.072.845-04, RG n° 09.534.707-09 
SSP/BA, OAB/BA n° 32.513, End: Rua Castelo Branco, n° 119, Centro, Lapao-BA, que se 
responsabilizarb pelo prestagao dos servigos tbcnicos.

Face ao exposto, e desde que os valores da contratag3o estejam em sintonia com os interesses 
da Administrag§o da Camara Municipal de Lapao, isto 6, que os pregos propostos sejam compatlveis 
com os praticados, a Comissao de Licitagao opina pela possibilidade da contratagao 
independentemente de procedimento licitatorio, por INEXIGIBIUDADE DE LICITAQAO, e submete o 
seu parecer a apreciagao do Sr. presidente da Camara Municipal de Lap§o, na forma do art. 26 da ja 
referida Lei 8.666/93, para que o ratifique, com o seu “HOMOLOGO", ou o rejeite.

01.

Lapcio/Ba, 02 de maio de 2022.

Ibrcio^reik Belarmino de Castro
Presidente da CPL

Edeilton Marques de Oliveira 
MembrS^k/V-r/Sh
Jussblio Barreto de Matos 

Membro
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Ao
Departamento Jurfdico 
Lapao - Bahia

Venho atrav6s desta, encaminhar o Processo Administrative n° 029/2022 e Processo de Inexigibiiidade 
n° 004/2022, para vossa apreciagSo.

Marcio Greik Belarmino de Castro
Presidente da CPL

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

INEXIGIBIIIDADE: XXXXXXXXXXXX

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CNPJ n° 16.250.755/0001-84, com sede na Pra$a BrSulio Cardoso 
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr8 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 jun'dica, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXX, com 
sede a Rua XXXXXXXXXXXXX, Centro Lap3o/BA, atravdss 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 Inexigibiiidade de Processo Licitatdrio n° XXXX, 
com fulcro na Lei 8.666/93,6 alteragdes posteriores, mediante as cteusulas a seguir delineadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

deste
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Constitui objeto contrato execugao dea

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 serSo prestados a CONTRATANTE, no perlodo de XXXXXX, podendo ser renovado 
conforms art. 57 paragrafo II da Lei 8.666/93.
I - O prazo de inlcio da execug3o 6 contado a partir do 1° dia subsequente ci assinatura do presente 
contrato.
II - O prazo para os servigos poderS ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE, havendo 
conventencia administrativa, a criterio do Prefeito Municipal, e ser£ formalizado mediante lavratura de 
Termo Aditivo.
III - A CONTRATADA poder& solicitar prorrogag§o 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:
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a) Fornecer d CONTRATADA todos os dados relatives aos servigos contratados que se fizerem 
necesscirios ao bom andamento e acompanhamento dos mesmos, quando solicitados;
b) Franquear, orientar e facilitar & CONTRATADA e/ou preposto devidamente credenciado, fiscalizar a 
qualquer tempo todos os servigos de responsabilidade do CONTRATANTE, sem que tal fiscalizagao 
implique que transferencia de responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;
c) Ter reservado o direito de n3o 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 verbais ou escritas sobre a sua 
execugSo podendo impugnar os servigos que estejam mal executados, os quais deverSo ser refeitos, 
correndo as despesas oriundas destes servigos por conta da contratada;
e) Intervir na prestag3o dos servigos ou interromper a sua execugSo nos casos e condigbes 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.

II-Da CONTRATADA(O):

a) PrestagSo de servigos de contabilidade e recursos humanos;
b) Assessoria e acompanhamento da execugSo dos programas do £mbito Federal e Estadual;
c) Enviar tais documentos £ Secretaria competente;
d) Prestar os servigos minuciosamente conforme as determinagdes das secretarias atinentes a este 
contrato;
e) Cumprir os prazos e demais condigbes 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, acidenteria que ocorrerem em

razeio da execugbo deste Contrato;

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

da documentagSo enviada pela CONTRATANTE.;

i) Aceitar actescimos ou supressoes 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 solicitagbo dos servigos.

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$ XXXX (XXXXX reals), perfazendo urn valor global de R$ XXXX (XXXXXXXXXX 
reals):

/- 0 pagamento do presente contrato sera efetuado em ate 45 dias subsequente ao da prestag§o dos 
servigos, mediante apresentagSo da nota fiscal dos servigos efetivamente prestados e atestados pela
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Secretaria responsSvel, juntamente com o relatorio dos servigos realizados, mediante transfer^ncia 
bancana ou cheque.

II- Em caso de irregularidade na emiss§o dos documentos fiscais, o prazo de pagamento ser£ contado 
a partir de sua reapresentag^o, devidamente regularizado.

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

IV • O 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 Certid3o de 
Tributos e Contribuig&es Federais e Divida Ativa da Uniao, em vigor e Prova de Regularidade 
relativa & Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situag§o regular relativa 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 £ sede ou domicilio do proponente, 
dentro de seu periodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de SituagSo, expedido 
pela Caixa Econbmica Federal) dentro de seu periodo de validade;
e) Prova de regularidade com a Justiga do Trabalho (CNDT - Certidao Negative de D6bitos 
Trabalhista) dentro de seu periodo de validade;

Os pagamentos ser3o realizados por transferencia banc£ria £ contratada, vedada qualquer 
antecipag§o de pagamento sem a correspondente prestagSo dos servigos.

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

UNIDADE: xxxxx.

AQAO: xxxx.

ELEMENTO: xxxx.

FONTE: xxxxxxxxxxxx.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
Os pregos contratados poderao ser objeto de reviscio 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 
procedencia do pedido.

Paragrafo Primeiro: Os pregos contratados poderao ser reajustados a cada 12 (doze) meses, atrav6s 
do IGPM-FGV (fndice Geral de Pregos ao Consumidor da Fundagao Getulio Vargas), utilizado pelo 
Governo Federal para atualizag£o de suas obrigagoes, com vistas a equilibrar economico - 
financeiramente o presente avengado.

Paragrafo Segundo: O criterio de reajustamento acima descrito poder£ 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 execugao dos servigos 6 o de empreitada por prego global, nos termos do artigo 6° 
inciso VIII, alinea “a” da Lei n° 8.666/93.
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II. Os services de consultoria tecnica serao realizados das seguintes maneiras:
a) Atendimento de consultorias tecnicas via telefone, fax e internet;
b) Elaborate de orientagao t§cnica 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 FISCALIZAQAO DOS SERVIQOS

A supervisao do objeto estara a cargo de um funcion£rio credenciado pela CONTRATANTE, com faculdade de 
inspe?ao e controle, necesscirias ao bom andamento e qualidade dos services, observadas os artigos 73 a 76 da 
Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANQpES
Pelo descumprimento total ou parcial das condigdes contratuais, o CONTRATANTE podera 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 caso da CONTRATADA, injustificadamente, 
desistir do mesmo.
II - O recolhimento das multas referidas nos incisos I dever£ ser feito, atrav^s de guia prbpria, 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 ap6s o exercicio 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, interpelagao ou notificag§o judicial, nas 

hipdteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. Alem das hipdteses previstas no art. 78 da

Lei n° 8.666/93, constituem causas de rescisao de contrato:

I - ParalisagSo 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 - AI6m das hipdteses anteriores, podera o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente 
de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizagSo, por falencia, concordata dissolugao, 
insolv£ncia 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 prestagao dos servigos n§o ensejara a rescisao contratual, com as penalidades 
estabelecidas, ficando a(s) respectiva(s) atragSo (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 
79,1 e art.80 da Lei n°. 8.666/93, com suas alteragdes posteriores, sem prejuizo de outras penalidades. 
Este contrato poder3 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 administragcio podera garantida a previa 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:
• Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou escrita sera aplicada quando houver 
descumprimento de condigSes contratuais ou condigbes tecnicas estabelecidas, independentemente de 
outras sangdes cabiveis);
• Multas;
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• Declaratjeio de inidoneidade e;
• Suspense do direito de licitar e contratar de acordo com o Capltulo IV, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 
e altera$6es posteriores.

As multas e as demais penalidades previstas s3o as seguintes:
• 0,33 % (Trinta e Tr§s d6cimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos 
servi^os solicitados;
• 1,0% (urn d§cimo por cento) sobre o valor contratual, por infragSo a quaisquer das clausulas do 
contrato, por qualquer das partes;
• 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipbtese de rescis3o do contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejufzo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigagao de ressarcir as perdas e danos que der causa;
• Suspensao tempor&ria de participar em licitagoes e impedimentos de contratar com o Municipio por 
prazo n§o superior a dois anos;
• Declarag3o de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Publica Federal, Estadual 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da punig§o ou ate que seja promovida a 
reabilitagao do infrator perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

VI - De qualquer sangSo imposta, a contratada podete, no prazo rrteximo de cinco dias contados da 
intimagcio do ato, oferecer recurso & contratante, devidamente fundamentado;
VII - As multas previstas nos itens anteriores sao independentes e poderao ser aplicadas 
cumulativamente;
VIII - A contratada n§o incorrera na multa prevista acima (dia de atraso na entrega dos servigos) na 
ocortencia de caso fortuitc ou de forga maior, ou de responsabilidade da contratante, desde o fato seja 
devidamente comprovadc. A contratada devete manter-se durante a execugSo do contrato, em 
compatibilidade com as obrigagoes por ela assumidas, todas as condigfies de habilitagSo e qualificagao 
exigidas na licitagao ou na assinatura do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAQAO 
CONTRATUAL

Este contrato este vinculado de forma total e plena ao Processo Administrative n° XXXXXX e Processo

de Inexigibilidade Licitatdrio n° XXXXXXXXXX, que Ihe deu causa, para cuja execugao, exigir-se-£

rigorosa obediencia.

CLAUSULA DizCIMA TERCEIRA- DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de XXXX, para dirimir as questQes relatives ou oriundas do presente 
contrato.

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

LAPAO/BA, XXXX de 201X.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRESIDENTE

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Nome:________________________
CPF: 337. ?>£Y. 64? -9*.
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CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
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CNPJ 16.250.755/0001-84

PARECER JURIDICO

• INEXIGIBILIDADE N° 004/2022
■ MATERIA; Inexigibilidade de Licita^ao
■ OBJETIVO: Conttata^ao de profissional especializado para presta^ao de services de Assessoramento 
juridico as comissoes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores que o 
solicitarem, visando atender necessidades da Camara Municipal de Lapao-BA.

RELAT6RIO:

Trata o presente de solicita^ao de parecer favoravel ou nao quanto a inexigibilidade de 
licita^ao para contrata^ao de profissional especializado para presta^ao de services de Assessoramento juridico as 
comissoes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores que o solicitarem, visando 
atender necessidades da Camara Municipal de Lapao-BA.

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

1.

2.

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

DAS RAZQES DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal estabelece a obrigatoriedade das contratagoes 
de obras, servigos, compras e alienagoes da Administragao Publica serem precedidas de licitagao. No entanto, o 
referido dispositive submete a legislagao infraconstitucional a tarefe 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 p 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 complexo essencial de leis harmonicas, e que 
foi precise excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licitagao, ja que nesses casos se verifica um 
confront© entre o principio da licitagao e outros igualmente tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro 
subjugado por esses.

4.

5.

6.

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 heitagoes, segundo 
entendimento assente na doutrina e jurisprudencia se justifica 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 dispositive legal que regulamenta a materia.

7.

8.

1
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Na verdade, conforme destacado na li^ao esposada pelo eminente Professor Eros Roberto 
Grau, entende-se que a enumetagao 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 especializagao.

Com efeito, a demons txai;ao do exito no desempenho anterior do service, cujo objeto 
pretende se contratar, aliado ao fato de que a presta^ao de services 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.

20.

21.

Outro ponto a ser enfrentado na presente analise e se ha no caso concrete inviabilidade de22.
competigao a justificar a contratagao direta.

Em principio, 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 possibilitana, em tese a 
competigao entre os diversos interessados.

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 qualquet 
competigao.

24.

Prosscguindo-sc, sobrclcva obtemperar accrca 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 assessonas, 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 pegas opinativas, despidas de efeito 

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

27.

28.

No mesmo sentido, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26a edigao de sen livro Direito29.
Administrative Brasileiro, in verbis-.

Pareceres administrativos sao manifestagoes de orgaos tecnicos sobre assuntos 
submetidos a sua consideragao. O parecer tem 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 administrativo, 
nao e o parecer, mas sim o ato de sua aprovagao, 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.
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. M
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ESTADO DA BAHIA

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

CNPJ 16.250.755/0001-84

I. - Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo 
contrata^ao direta, sem licitagao, mediante interpretagao da lei das licitagoes. 
Pretensao do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilizar o advogado 
solidariamente com o administrador que decidiu pela contratagao direta: 
impossibilidade, dado que o parecer nao e ato administrative, sendo, quando muito, 
ato de administragao consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providencias 
administrativas a serem estabelecidas nos atos de administragao ativa. Celso Antonio 
Bandeira de Mello, ‘Curso de Direito Administrative’, Malheiros Ed., 13a ed., p. 377.
II. — O advogado somerite sera tivilmerite resporisavel pelos daiios ca’usados 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, art. 32.
III. - Mandado de Seguranga deferido." ("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.

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

A vista do texto legal acixna transcrito, e considerando a proposta apresentada, esta 
assessoria esta convencida de que a mesma oferece todas as condigoes necessarias a realizagao do 
contrato de prestagao dos servigos acima explicitados com o municipio, tornando inexigivel a licitagao

'31-.

32.

33.

nos termos da legislagao especffica.
Nao ha, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulagao.34.
S.m.j., e o parecer.35.

Lapao (BA), 02 de Maio de 2022.
J^u^l^de Oliveira 

Procurador Juridico 
OAB/BA n°. 38.425

Andre H
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

HOMOLOGAQAO

Considerando o cumpriraento 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 Jurfdica, (segundo parecer juridico), emitiu pareceres favoraveis, 
RATIFICO a contrata9ao de profissional especializado para Assessoria e Consultoria Jurldica, 
compreendendo: Assessoramento juridico &s Comissoes permanentes e tempor^rias, aos blocos 
legislatives da Casa e aos Vereadores, atravSs do Senhor Joao Vitor Camerindo dos Santos CPF n° 
021.072.845-04, RG n° 09.534.707-09 SSP/BA, OAB/BA n° 32.513, End: Rua Castelo Branco, n° 119, 
Centro, Lap§o-BA, valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reals) vigencia 02 de maio de 
2022 a 31 de dezembro de 2022, INEXIGIBILIDADE n° 003/2022, tendo como fundamento o 
art. 25, inciso II da lei de Licita96es.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lapao/Ba,
02 de maio de 2022.

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

—2.



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Br&ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 004/2022

A INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO para a despesa abaixo especificada, cujo objeto e a 
contrata9ao de profissional especializado para Assessoria e Consultoria Jurfdica, compreendendo: 
Assessoramento jurldico as Comissdes permanentes e tempor^rias, aos blocos legislatives da Casa e 
aos Vereadores, atrav^s do Senhor Joao Vitor Camerindo dos Santos CPF n0 021.072.845-04, RG 
n° 09.534.707-09 SSP/BA, OAB/BA n° 32.513, End: Rua Castelo Branco, n° 119, Centro, LapSo-BA, 
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 licita9ao quando houver inviabilidade de 
competi9ao; acostado nos autos do Process© Administrativo n° 029/2022, do mesmo diploma 
legal.

NOME DO CONTRATADO: JOAO VITOR CAMERINDO DOS SANTOS 
CPF/MF 881.935.353-91

CLASSIFJCAgAO DA DESPESA:
UNIDADE 01101 - Camara Municipal de Lapao.
CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA 2002 - GestSo das Atividades de Ccinnara de 

Lapao.
ELEMENTO DE DESPESA 339035.00.00 - Outros Servigos de Assessoria e 

Consultoria.
FONTE 1001 - Recursos Ordinarios.
VALOR MENSAL R$ .2.000,00
VALOR GLOBAL R$ 16.000,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2022
VALIDADE 02/04/2022 a 31/12/2022.

Lapao/Ba, 02 de maio de 2022.

Marcio Grelk Belarmino de Castro
Presidents da CPL

Edeilton Marques de Oliveira 
r-te, Membro

Jusselio Barreto de Matos 
Membro
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REPtlBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAlBA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAlBA

0

ODO(Pmay

deffleitoru da ^dnmersidade <Sstadua£ da SParaifya, no uso 

sue atriGuigoes, confer, o Utu&> de Bacharel em DlreltO a
JOAO VITOR CAMERINO DOS SANTOS, de
mciondidade GrasiGeira, naturd de IrGCG “ BA

’14/01/1985, portadorfaj da identidade n. 09534707

09/SSP/BA, tendo em vista a condmsao do curse- de

DIREITO,

\do/aJ no, nasex

dia

31/07/2010, e outorga-ffie o presente
de todos os direitos e

em
dipioma. a Jim de (jue possa gozar
prerrocjalmas iegais.

Campina Grande, 05 de Outubro de 2010

Prbf1 Marlene Alves Sousa Luna 
PFiTORA

Prof5 EBana Maia Vfiira 
PRO-REITORA DE ENSINO DE GRADUACAOi

!

\

Diplomabo(a)

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAlBAESTADO 

DA PARAlBA
L
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✓CURSO DE DIREITO 
Bacharelado
Reconhecido pelo Decreto Federal No. 
71022, de 25/08/1972, publicado no 
D.O.U. edigao de 28/08/1972_______ SECRETARIA DE EDUCAQAO E CULTURA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAlBA 
SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Registrado sob n° 457 do livro A-40, folha 457. 
processo n° 008635/2010 nos termos do Art. 48 e seu 

pardgrafo r da lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 
1996.

Isento de selo, de acordo com 
a alterapSo 58° S Lei n° 3.519. 
de 30/12/1958. ______

Campina Grande. 05 de Outubro de 2010

Teima Bezerra de SoLzb—'
Chefe do Setor

<
i
I
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BALCAO 

IDE JUSTICA 

E CIDADANIA
TRIBUNAL 
UK JUSTICA 
DO KSTAUO 
DA BAHIA

$
$ JlWT^AJWSraTOOEVal

T

Certificamos que

JO AO VITOR C. DOS SANTOS
Procedimentos do Projetode Capacitapao em Nogoes de Mediagao e

" ministrado pela supervisora Larissa Nou, realizado nos
Participou do curso

“Balcao de Justiga e Cidadania
dias 28 e 29 de agosto de 2014, perfazendo carga horaria 16 horas/aula

Salvador, 29/d'e/Agosto de 2014.

.. Ht3"^Anderson de SouzaBastos 
Juiz Assessor daf restdencia

)

*



da Universidade Estadual da Paraiba - UEPB, no uso de suas 
atribuigoes, confer© o presente CERTIFICADO a

'amezitiO'

por sua participagao no Projeto de Extensao: “DIREITO PARA TODOS -

na qualidade de Bolsista
realizado no periodo de Fevereiro a dezembro de 2007 

com carga hor£ria total de 216 boras

Campina Grande, 11 de agosto de 2009.

{Jjsd^oJXJLVO 

Maria Aparecida Barbosa Cameiro 
Pro-Reitora de Extensao e Assuntos Comunitarios Coordenador(a) do Evento

Diretor(a) do Centro
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Universidade Estadual da Paraiba

; Missio \

Format cidadaos, mediante a produ^ao e a socializa^ao do conhocimonto, contribuindo 
para o desenvolvimento educacional e socio-cultural.da Regiao Nordeste, particularmente do 

Estado da Paraiba, em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Sustentavel Estadual.

*

\



lJnmFsiM§ Estmliw! M Pamite
prG-reitoria
DE EXTENSAO 
E ASSUNTOS 
comunitArios

mm
-■<**«*

Assuntos Comunitarios - PROEACA Pro-Reitoria de Extensa© e « ^ ^
da Universidade Estadual da Paraiba - UEPB, no uso de suas 
atribui$6es, confere o presente CERTIF1CADO a

Qjiasj'ieMfuP

por sua participa^ao no Projeto de Extensao: “Direito Para Todos

na qualidade de Participante
realizado no periodo de Marfo a dezembro de 2009. 
com carga horaria total de 108 boras

Campina Grande, 10 de dezembro de 2009.

Maria Aparecida Barbosa Cameiro 
Pro-Reitora de Extensao e Assuntos Comunitarios

\/
Coordenador(b)do Evento

Diretorj
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llniversidade Estadual da Paraiba 

Missao

Formar cidadaos, mediante a produ^ao e a socializagao do conhecimento, contribuindo 
. j o desenvolvimento educacional e socio-cultural da Regiao Nordeste, pariicularmente do 
Estado da Paraiba, e'm sintonia com q Piano de Desenvolvimento Sustentavel Estadual.

para
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. PR6-REIT0RIA
k de extensAo
W e ASSUNTOS 
fekCOMUNITARIOS

mly
’% q :

A Pro-Reitoria de Extensao e Assuntos Comunitarios - PROEAC
da Universidade Estadual da Paraiba - UEPB, no uso de suas 
atribuigoes, confere o presente CERTIFICADO a

P5E 25

Q/j/amewsio/(pantos'.

Projeto de Extensao: “Direito Para Todos”por sua participapao no

na qualidade de Particioante
realizado no periodo de Margo a dezembro de 2008. 
com carga horaria total de 216horas

Campina Grande, 10 de dezembro de 2009.

i

Maria Aparecida Barbosa Cameiro 
Pro-Reitora de Extensao e Assuntos Comunitarios

V

y
Coordenador(a) do Evento

$ •

\
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Universidade Estaduai da Paraiba

Missao

Formar ctdadaos, mediante a produ^ao e a socializacao do conhecimento, contribuindo 
para o desenvolvimento educacional e socio-cultural da Regiao Nordeste, particuiarmente do 

Estado.da Paraiba, em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Sustentavel Estaduai,

i

\
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■ Lc participou
das Politicos Publicas voltadas

\ Certificamos que
do II Forum Comunitario de Avaliagho , -nnQnnn
para Criangas e Adolescentes de Lapao-BA - Selo UNICEF, Edigao 200^^1 • 
Dia 06 de Junho de 2012, cargo hordria de 04 horas, organizado pelo CMDCA 
Conselho Municipal dos Direitos das Crianqas e dos Adolescentes.

t

f . . Lapqo.Bahia, 06 de Junho de 2012
■ i.

x \

NayharaFerreira
Artlculadora dp S6to UNICEF

Idemr OlivSfa
Presidente CMDCA

y y*

CMDCA £^V



LAPAO
COVCRM PARTICIPAMO

O Prefeito Municipal de Lapao Hermenilson F. Carvalho, 

no uso de suas atribuigoes legais, conforme Lei Municipal 

n° 659, de 19 de Julho de 2011, confere o Diploma de 

Membro do Conselho Municipal Antidrogas - COMAD, 

Dr°. Joao Vitor Camerino dos Santos, na condigao 

de representante do poder publico.
ao

Lapao-BA, 06 de Setebabro de 2011

Hermenilson F. Carva
Prefeito Municipal

.o

A



% giRTIFI®PR6-REITORIA 
DE EXTENSAO 
E ASSUNTOS
comunitArios

A Pro-Reitoria de Extensao e Assuntos Comunitarios - PROEAC
da Universidade Estadual da Paraiba - UEPB, no uso de suas 
atribui^oes, confere o presente CERTIFICADO a

por sua participapao no Projeto de Extensao: “Frequencia Jundica”

na qualidade de Participante
realizado no periodo de Margo a dezembro de 2009. 
com carga horaria total de 108 boras

Campina Grande, to de dezembro de 2009.

(jMQjSUM!/*? X '-r \
Coordenador(f),do Evento

• V ^
Maria Aparecida Barbosa Carneiro 

Pro-Reitora de Extensao e Assuntos Comunitarios
^.V

V y
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Universidade Estadual da Paraiba

Missao

Formar cidadaos, mediante a produpao e a socializapao do conhecimento, contnbumdo 
para o desenvolvimento educacional e socio-cultural da Regiao Nordeste, particularmente do 

Estado da Paraiba, em sintohia com o Plano de Desenvolvimento Sustentavel Estadual.

I

V

V.
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Diario OficialQuarta-feira
22 de abril de 2015 
Ano:2

Camara Municipal de Lapao
Edicao: 44

Contas Publicas
Termo Aditivo
AD. CONT. N° 09/2015

m. ESTAOO OA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DELAPAO*4h
Pea. Bfautfo Carocso. 58 - Camro - Fono: (74) 3857-1224 - upao - BA - CEP -uSOS-ODO 

CNPJ 16.250.755/0001-84

EXTRATO OF. TERMO ADITIVO

CanaI’rimeiro Termo Aditivo Uc Comraio.-linwesso Admimsirniivo n° 01/2015 - 

Convhe n° 02/2015, Comratamc: Camara Municipal dc VcrcaJorcs do l-apfin.

Cnniniuulns; I) I’OS TO QUROBOM COMIsRCIO 1515 COMBUSTiVEIS F. SI-UVICOS 

UDA. CM»J 11“ 04.066.264'lMlOI-30. Ummuo n° 09/2015. Objcto: O preseme'lermu 

•\diiivo lent por objeu* o rcajusic dc valor dos Conlratos. nos Itmiics pennliidos |,,,r lo.

fiinffio do rvalinhamcnto de preco do valor dos combusiivcis. oleo lubriltcimic c 

liquefcito de pcmilco (CLP), para manicr o cquilibrio cconfimico-Rnanccim do cimiraiy.

cm

Pagina 2
22 de abril de 2015

ICP-Brasil

I
http://www.doem.org.br/ pl/ba/lapao
fpocumento asslnado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001. que Institul a Infra-estrutura de Chaves Publicas Braslteira -

http://www.doem.org.br/
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Camara Municipal de Lapao
Edicao: 44

Contratos
N° 012/2015

CSTAOO 0A 8AIHA
CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

OVPJ N» 1G.2S0.7SS/0031-34
to fttiflo Carttoto, tn U|)3o * B*h!a

EXTBATO b£ PUSUCACAO Dg CONTRATO bE PftESTACAO DE SEP VICOS

PROCESSO OE TNEXISIfiTlTOADE tS uKITACAO N®*. 07/2015

CONTRATO N°; 12/2015 1

PARTES: Comoro de Vereadores do Wuinictpto dc l.opoo e Jddo Vi for 
Comerino dos Sonto5

OBJETO: Servi^os ticnicos espedaluodos 6a consultono odmmistroTf/a e 
potroc'mo judiciol de a$oe£ de interesse du Comoro,

VALOR 00 CONTRATOi R$ 16.200,00 (dezareefc mil e duzentos rctus)

PRA20 00 CONTPaTO- 09 V^e) mtsts. com inic© cm 01 de ohr*| d« 2015.

MOOAUOAOE; loongibiiidode de

H/NDA/AENTACAO: Lei n* 8 666/19S.I

Comoro Mumcipoi de LopSs/8A. 01 de abnl de 2015

Juarez Alves Dourcdo 
Presidentc

P^gina 3
22 de abril de 2015

institui a infra-estrutura de Chaves Publlcas Brasileira - ICP -.Brasjj__

Ihttp://www.doem.org.br/ pl/ba/lapao
foocumento asslnado dlgltalmente conforme MP n. 21200j/200l_dej4/08/2001, que

http://www.doem.org.br/
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Camara Municipal de Lapao

Ano:2

Atos Oficiais
Porta ria
N° 039/2015

3^-^ eSTAOO OA BAHIA
hf£ CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

P$a Bf*u1taCan»»o, 58-Ceniro-Foo* (74) 3e57*l224“Upfto-0A-C6P 44B05-000 
—i-x CNPJ 16 750.75S.-OXI-E4

Portaria n°39 de 02 de abril de 2015

Oispoo sobro nomoa^S® Maria 
Perla Telxoira PaixSo para o Cargo de 

-tSperotario da Gabinote Parlnmentar 
junto a ao Gabinete da Vcreadora 
AUNE DOURADO OO NASCIMENTO e 
da outras providoncias.

O President® da CSmara Municipal de LapSo- Bahia, no uso de suas 
atribuiQdes e nos termos do Regiment© Interne da Casa e

Considerando a necessidade reorgar.izar os trabalhos da Casa de le'5 
bem como o Cargo ser de Livre Nomeac^o.

RESOLVE:

Art. 1*- Nomea$So de Maria Perla Toixolra PaixSo portadora do RG. nc 
13.798.312-37 SSP/BA e do CPF/MF n* 023.312.965-02 para o Cargo de 
Secretdrio de Gabinete Parlamentar junto a ao Gabineto da Voreadora 
ALINE DOURADO 00 NASCIMENTO edS outras providencias.

Art. 2*- Esta Portaria entra na data de sua pubiicaQiio. retroagindo seus 
efeitos a partir de 1* de abril de 2015

Gebmete do Presidente. 02 abnl de 2015.

Selves Dourado 
Piesidente

Jllc

i»

Pigina 4 
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• ICP-Brasil

j&Ski ittp://www.doem.6rg.br/ pl/ba/lapao
Documento asslnado dlgitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasllelram
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Decreto
N° 015/2015

ESTADO DA BAHIA
W& CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
C'iv Brdulio Cardoso, 58 - Ccnuo - Fone: (74) 3857-122<9 - Lapdo - BA - CEP 44905-000 

CNPJ 16.250.755/0001-84

DECRETO LEGISLATIVO 115/2015

PRQMULOAPO EM: 20/04/201S ^CQncede a 
'Oestaque - 
Lapoense a senhora Emiliana 
Dourado Carvalho, conhecida como 
Dona Milu.

Comenda Mulher 
Tributo a Mulher

r 1 PrcsiSeSlt----

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Eetado da Bahia, no uso de suas 
atribuipfies legals, e atendida ds disposigdes do Art. 20, Inciso XII do Regimento 
Intemo.

DECRETA:

Art. 1° Concede, no dmbito do legislative Municipal, a Comenda 
Mulher Destaque - Tributo $ Mulher Lapoense, a Sr° Emiliana Dourado 
Carvalho, conhecida como Dona Milu.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data da sua publicagSo. 

Camara Municipal de Lapao, 17 de Abril de 2015.

Juarez'Alves Dourado 
1 Presidente

Ramilton viana dos Santos 
Vice-Presidente

Claudip4®^i^tfes
-------l-Secrei3rio

i

) P£gina 5
http://www.doem.org.br/ pl/ba/lapao 22 de abril de 2015
[p'oeumento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Instltul a Infra-estrutura de Chaves PObllcas Brasllelra • ICP - Brasil

http://www.doem.org.br/
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N° 116/2015

ESTAOO OA BAHIA

gra CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
B ^ j ppa. Brdulio Cardoso. 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000 
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DECRETO LEGISLATIVO 116/2015

Comenda Mulher 
Tribute b Mulher

.CQricede a 
'ffeslaque - 
Lapoense a senhora Helenita Viana 
dos Santos, conhecida como Dona 
Nita.

5*7 Prcsidenic

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribui$6es legais. e atendida ds disposipdes do Art. 20, Inciso XII do Regimento 
Interne.

DECRETA:

Art. 1° Concede, no Smbito do legislative Municipal, a Comenda 
Mulher Destaque - Tribute a Mulher Lapoense, a Sr®. Helenita Viana dos 
Santos, conhecida como Dona Nita.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data da sua publicagao.

Cdmara Municipal de LapSo, 17 de Abril de 2015.

Juar^Alves Dourado
' Presidente

Ramilton Viana dos Santos 
Vice-Presidente

ClaudJo^^R^ngues 

* 1°Secr4tario

i
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
CNIS - Cadastre Nacional de Informagoes Socials 

Extrato PrevidenciarioPREVtOENCIA SOCIAL 01/02/2021 12:26:55
institute Nadonai do Segura Social

— Identificagao do Filiado
NIT: 200.74485.97-5
Data de nascimento: 14/01/1985

Nome: JOAO VITOR CAMERINO DOS SANTOS 
Nome da mae: TANIA FERNANDES DOS SANTOS

CPF: 021.072.845-04

Relagdes Previdenciarias

Ult Remun.
12/2012

IndicadoresTipo Filiado no Vinculo 
Empregado

Data Inicio
01/10/2010

Data FimC6digo Emp. Origem do Vinculo 
200.74485.97-5 13.891.528/0001-40 MUNICIPIO DE LAPAO

NITSeq.
1

■ Remuneragdes 
Competencia 

12/2010

IndicadoresRemunerapao

990,00

Competencia

02/2011

IndicadoresCompetencia

01/2011

RemunerapaoIndicadoresRemunerapao

990,00

990,00

990,00

1.000,00

990,00

990,00

990,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

990,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00

05/201104/201103/2011
08/201107/201106/2011
11/201110/201109/2011
02/20121.000,00 

1.000,00 
1.000,00 
1.000,00

01/201212/2011
05/201204/201203/2012

1.000,00

1.000,00

08/201207/201206/2012
11/201210/201209/2012

12/2012

Ult. Remun.
06/2013

IndicadoresTipo Filiado no Vinculo 
Empregado

Data FimData Inicio
02/01/2013

C6digo Emp. Origem do Vinculo 
2 200.74485.97-5 13.891.528/0001-40 MUNICIPIO DE LAPAO

NITSeq.

• Remunerapoes 

Competencia

01/2013

IndicadoresCompetencia

03/2013

RemunerapaoIndicadoresCompetencia

02/2013

RemunerapaoRemunerapdo

2.256,00

2.256,00

Indicadores
2.256,00

2.256,00
2.256,00

2.256,00 06/201305/201304/2013

Ult. Remun.
06/2013

IndicadoresTipo Filiado no Vinculo 
Empregado

Data Inicio
03/06/2013

Data FimCodigo Emp. Origem do Vinculo
3 200.74485.97-5 13.715.891/0001-04 MUNICIPIO DE IRECE

NITSeq.

O INSS podera rever a qualquertempo as informagoes constantes deste extrato, conformearL 19, § 3° do Decreto 3.048/99.
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
CNIS - Cadastro Nacional de Informagoes Socials 

Extrato PrevidenciarioPREVIDENCIA SOCIAL
Institute Nacional do Segura Social 01/02/2021 12:26:55

— Identificagao do Filiado
NIT: 200.74485.97-5
Data de nascimento: 14/01/1985

CPF: 021.072.845-04 Nome: JOAO VITOR CAMERINO DOS SANTOS 
Nome da mae: TANIA FERNANDES DOS SANTOS .

Relagdes Previdenciarias

Remuneragoes

Competencia

06/2013

Remuneragao

3.180,80

Indicadores Competencia Remuneragao Indicadores Competencia Remuneragao Indicadores

Seq. NIT C6digo Emp. Origem do Vinculo 
4 200.74485.97-5 13.715.891/0001-04 MUNICIPIO DE IRECE

Data Inicio 
01/07/2013

Data Fim Ult. Remun.
10/2014

Tipo Filiado no Vinculo 
Empregado

Indicadores

■ Remuneragdes 
Competencia

07/2013

Remuneragao

4.025,00

7.003,50

7.003,50

7.003,50

10.626,00

Indicadores Competencia

08/2013

Remuneragio

4.025,00

7.003,50

7.003,50

7.003,50

10.626,00

Indicadores Competencia

09/2013

12/2013

Remuneragao

7.003,50

4.025,00

Indicadores

10/2013 11/2013
01/2014 02/2014 03/2014 7.003,50

7.969,50

10.626,00

04/2014 05/2014 06/2014
07/2014 08/2014 09/2014
10/2014 7.969,50

Seq. NIT Cddigo Emp.
5 200.74485.97-5 26.571.435/0001-80

Origem do Vinculo
CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE 
SAUDE DA REGIAO DE IRECE

Data Inicio 
01/07/2017

Ult. Remun.
01/2021

Data Fim 
08/01/2021

Tipo Filiado no Vinculo 
Empregado

Indicadores

• Remuneragdes 
Competencia

07/2017
Remuneragao

3.849,30

3.849,30

3.849,30

3.849,30

Indicadores Competencia

08/2017

Remuneragao

3.849,30

3.849,30

3.849,30

7.698,60

Indicadores Competencia

09/2017

Remuneragao

3.849,30

3.849,30

3.849,30

3.849,30

Indicadores

10/2017 11/2017 12/2017
01/2018 02/2018 03/2018
04/2018 05/2018 06/2018

O INSS podete rever a qualquer tempo as informagoes constantes deste extrato, conforme art 19, § 3° do Decreto 3.048/99.
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
CNIS - Cadastre Nacional de Informagoes Socials 

Extrato PrevidenciarioPREVIDENCIA SOCIAL 01/02/2021 12:26:55
instituto Nacional do Seguro Social

— Identificagao do Filiado

NIT: 200.74485.97-5
Data de nascimento: 14/01/1985

Nome: JOAO VITOR CAMERINO DOS SANTOS 
Nome da mae: TANiA FERNANDES DOS SANTOS

CPF: 021.072.845-04

Relagdes Previdenciarias

Remunerates
IndicadoresRemunerate

3.849,30

Competencia

09/2018

IndicadoresRemunerate

3.849,30

988,17

Competencia

08/2018

01/2021

IndicadoresRemunerate

3.849,30

7.698,60

Competencia

07/2018

10/2018 PREC-MENOR-MIN

Legenda de Indicadores
DescritoIndicadorDescrite

PREC-MENOR-MIN Recolhimento abaixo do valor mmimo
Indicador

Voce pode conferir a autenticidade do document© em 
https://meu.inss.gov.br/central/#/aberto/autenticidade 

com o codigo 210201QVT6PT49

O INSS poderd rever a quaiquer tempo as informagoes constantes deste extrato, conforme art 19, § 3° do Decreto 3.048/99.

https://meu.inss.gov.br/central/%23/aberto/autenticidade
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ESTADO DA BAHIA

g CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P?a. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

ONPJ 16.250.755/0001-84

AVISO DE INEXIGIBILIDADE N° 004/2022

A Comissa0 Permanente de Licitatfo da Camara Municipal de Lapao declara ser inexigivel, de 
CAMTTRTivnn ^r»c2 C tInciS0 11 da Lei 8-666/937 a contrata9ao do Senhor JOAO VITOR

PresWemedTcPL menSa‘S ^ R$ 2'0°0,00 (d°iS mil reaiS)' M&Ci° Greik Belarmino de Castro -

que se

AVISO DE RATIFICACAQ/HOMOLOr:ATAO
Processo Administrative n°. 029/2022

Inexigibilidade n°. 004/2027!

y, Centro, Lapao-BA, que se responsabihzara por Assessoramento jun'dico as Comissoes
HlTaldeR^lsfoonrif3™8’ a0S, bl°C0S legislativos da Casa e aos Vereadores, por um valor 

^ R$ l5-300.00(qmnze mil e trezentos reals) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil
reals). Nuvia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - Presidenta da Camara Municipal de Lapao.

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade de Licitapao n» 004/2022. Contrato n° 029/2022 - Contratante: Camara Municipal
ao, aoo30' Contratado: Senhor JOAO VITOR CAMERINDO DOS SANTOS CPF n° 0 1.072.845.04. RO a* 09.534.707-09 SSPOiS. OAB/BA „• 32.513, Eod: Ru. cS, ’b™.,

nprman T0’ LaPao_BA’.9ue se responsabihzarA por Assessoramento jundico as Comissoes
elotol de R$ iVomnOM38’ 305 b'?C°S 'e9islativos da Casa e aos Vereadores por um valor 
g obal de 16.000,00(dezesseis mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Vigencia do contrato: 02/04/2022 a 31/12/2022. Lapao-BA, 02 de maio de 2022. Nuvia Carlane
Rodrigues de Lima e Souza - Presidenta da Camara Municipal de Lapao.

18



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
Pga. Br£ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS N°: 029/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2022 
INEXIGIBILIDADE: 004/2022

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 JOAO 
VITOR CAMRINDO DOS SANTOS, pessoa fisica, CPF n° 021.072.845-04, RG n° 
09.534.707-09 SSP/BA, OAB/BA n° 32.513, End: Rua Castelo Branco, n° 119, Centro, 
Lapao-BA, a seguir denominado CONTRATADO, celebram entre si o presente 
contrato, em conformidade com a Inexigibilidade de Licitatorio n° 003/2022, com fulcro 
na Lei 8.666/93 e alteragoes posteriores, mediante as clausulas a seguir delineadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a contratagao de profissional 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 fundament© 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 02/05/2022 a 
31/12/2022, 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.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DAS PARTES
I - Do CONTRATANTE:
a) Fornecer a CONTRATADA todos os dados relatives aos servigos 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 servigos de responsabilidade do
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ESTADO DA BAHIA

cAmara municipal delapao
Pea. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA-CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

CONTRATANTE que tal fiscalizagao implique que transferencia de 
responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;
c) Ter reservado o direito de nao mais utilizar os servigos da contratada 

mesma nao cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as 
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93-

sem

caso a

d) Acompanhar o andamento dos servigos e expedir instrugdes verbals 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. |

II - Da CONTRATADA(O);

a) Prestagao de servigos de assessoramento juridico as Comissdes 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 

que ocorrerem em razao da execugao deste Contrato;

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

cinco por cento) do valor contratual corrigido;

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.

acidentaria



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
Pga. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

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$ 2.000,00 (dois mil reals), perfazendo urn valor 
global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 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.

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 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, relative a sede ou domicilio do 
proponente, dentro de seu periodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de 
Situagao, expedido pela Caixa Economica Federal) dentro de seu periodo 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 dotaqAo 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 Ordinaries

; clAusula s£tima - 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



ESTADO DA BAHIA a n A

CNPJ 16.250.755/0001-84
Pga.

solicitacao da CONTRATADA, ao representante legal do GOMTRATANTE desde que 
acompanhada da documentapao que comprove a efetiva procedencia do pedido.

Paraarafo Primeiro: Os pregos contratados poderao ser reajustados a cada 12 
,H 5 mp-es atraves do IGPM-FGV (indice Geral de Prepos ao Consumidor da 
Fundacao Get’ulio Vargas), utilizado pelo Governo Federal para atualizapao de suas 
obrigapoes, com vistas a equilibrar economico - fmanceiramente o prese

aven?ado.
reajustamento acima descrito podera ser 

sistema, desde que comprovada suaParagrafo Segundo: O criterio de 
modificado ou ainda substituldo por outro
ineficienci^^omu^TiaMid^tre^niLaiatlie^^^

PI fa i| a niTAVA - REGIME DE EXECUQAO DOS SERVIyQS 
o regime de execupao dos servipos e o de empreitada por prepo global

do artiao 6° inciso VIII, allnea "a’’da Lein0 8.666/93.
II Os servipos de consultoria tecnica serao reahzados das seguintes maneiras.
a) Atendimento de consultorias tecnicas via telefone, faxe internet
b) Elaborapao de orientapao tecnica mediante solicitapao por telefone 
acompanhamento in loco sempre que sohcitado pela contratante,
c) Bern como nas demais formas estabelecidas neste contrato.

nos termos

fax ou e-mail,

CLAUSULA NONA - PA FISCALIZAQAO DOS SERV1QOS------- ---------
A supervisao do objeto estara a cargo de urn funcionar.o credenciado pela
CONTRATANTE, com faculdade de inspepao e "^^L^pedera^0
andamento e qualidade dos servipos, observadas os artigos 73 a 76 da Lei Federa

8.666/93.

---------------CLAUSULA DECIMA - DAS SANQOES---------------------------^PF57lTAK1TC
^lo^e^cIirripdrnOTlclot^^u^^rciaM^^cmdr?6e^(MiTraLjai^^oCONTRAT^NTE
podera aplicar a CONTRATADA as sanpoes previstas no art. 87 da Lei heoera 
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade civil e penal cabiveis.

de multas decorrentes doFicam estabelecidos os seguintes percentuais
descumprimento contratual: _
I - 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso
TSSSSStZZZSL no. inciso.

l,rnriorn?.,dpSra"Srtp,ioaO, app. o
exercicio do contraditorio e da defesa do contratado.

da CONTRATADA,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL, DAS
PFNALIDADES e da multa.________________



CNPJ 16.250.755/0001-84
P5a. Brdulio Cardoso, 58 -

O contrato p.de™ sar
hipSirpreSaf’no51^78 da Lai n« 166603, cons«tuam caaa.s da r.sciaio da 

contrato:

Paralisacao total ou parcial dos servipos por fatos de responsabilidade da 
CONTRATADA, por prazo^uperior a 30 (trinta) dias minterruptos, salvo motivo d

forga maior devidamente comprovado.

II - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

Independente^nente dTqua'ique^'procedfme^ito tratemtci

por falencia, concordata dissolupao, insolvency da CONTRATADA, e, em 

de firma individual, por morte de seu titular.

CONTRATANTE,^0^^  ̂ ^'ipos naofnseja^a

iaxIcSo oS pJoidUd con,raid a adnninis.racao pod.ra ga,an,ida a pr,„a 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes.

I

escrita sera aplicada 
ou condigoes tecnicas

.Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou 
quando houver descumprimento de condigoes contratuais

independentemente de outras sangdes cabiveis),estabelecidas,
• Multas;
• Declaragao de inidoneidade e;
• Suspensao do direito de licitar e 
8.666, de 21/06/93 e alteragoes posteriores.

contratar de acordo com o Capitulo IV, da Lei n

^d,a de

»»>»« o valor contratoal, por infrapao a quaiapoor

na —
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da C°n*rJa e 

sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal mcidente e da obngapao

ressarcir as perdas e danos que der causa,



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P$a. Br£ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

• Suspensao temporaria de participar em licitagdes e impedimentos de contratar 
com o Municipio por prazo nao superior a dois anos;
• Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra<?ao 
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.

VI - 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.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAQAO CONTRATUAL
Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Administrativo n° 
029/2022 e Processo de Inexigibilidade n° 004/2022, que Ihe deu causa, para cuja 
execugao, exigir-se-a rigorosa obediencia.

CLAUSULA DIzCIMA 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 disposigbes 
estabelecidas nas clausulas do presente contrato, firmando-o em tres vias de igual 
teor, na presenga de duas testemunhas abaixo.

Lapao/BA,
02 de Maio de 2022.

camara Municipal de lapao
NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA

CONTRATANTE
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ESTADO OA BAHIA

CAMERA MUNICIPAL DE LAPAO
P?a. Brdulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 

CNPJ 16.250.755/0001-84

WISO DE INEXIGIBILTnADF NO 004/2022

IhTI3?0 deU‘;it*ffc * CSmara Municipal de Lapao declara ser inexigivd de
CAMEWNDO DOS2SANTO>!n * Le‘ * 666/93' a OTtratapao do Senhor JOAO VITOR 
SSP™ OAB/BA ^ CW 021 072-8«-H RQ n“ 09.534.707-09
rpRrvYn^KTAB/BA a 3^'5 3, End: Rua Castel° Branco> n° U9’ Centro, LapSo-BA que se 
h!^ I k ^ P°i *ss?ssoramento jurfdico is Comissfies permanentes e temporarias aos 
blocos legislatives da Casa e aos Vereadores, por um valor global de R$ 16.000 OO/Dezesseis mil

“ 2'000’00 (<i0U mil reai!> Bela^l de

AYTSO DE RATIFICACAO/HOMOT OfiArin 
Processo Administrativo na. 02^2037 

Inexigibilidade n0. 004/70??

;CIP^ ^ LAI:A? Estad° da Bahia’torna q™ ratificou/homologou 
004/M22/2 em ’ ft at0S .pra 'cados PeIa ComissSo Permanente de Licita^o, na Inexigibilidade df n° 

Senh0r J0A0 WT0* CAMERINDO DOS SANTOS CPF n°
?19 CenS Lap£ 4'707‘09 SSP^ 0AB/BA n° 32.513, End: Rua Castelo Branco, n"
nir’ n^?0’ LaP^-BA, que se responsabihzara por Assessoramento jurldico is ComissSes 
permanentes e tempordnas, aos blocos legislatives da Casa 
global de R$ 15.300,00(quinze mil e trezentos reals) 
reais), Nuvia Carlane Rodrigues de Lima e Souza -

e aos Vereadores, por um valor 
parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil 

Presidenta da CSmara Municipal de LapSo
em

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibiiidade de Licita^> n« 004/2022. Contrato n‘ 029/2022 - Contratante: Camara Municipal 
de Lap2o. Contratado: Spnhor JOAO VITOR CAMERINDO DOS SANTOS, CPF Pn0

ilrm » * Lapa°'BA’ q,ue se responsabilizard por Assessoramento jurldico is ComissSes 
permanentes e temporaries, aos blocos legislatives da Casa 
global de R$ 16.000,00(dezfesseis mil reais)
Vigencia do contrato: 1 
Rodrigues de Lima e Souza

aos Vereadores por um valore
em

18
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SfeaL-1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissao: 27/04/2022 12:03

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(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)

Certid§o N°: 20221879720

NOME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

CPFINSCRKJAO ESTADUAL

021.072.845-04

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

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

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/04/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo vSlida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissSo.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDAR1AS OU VIA INTERNET, NO ENDERE^O http://www.sefaz.ba.gov.br

Vaiida com a apresenta?ao conjunta do cartao original de inscrigSo no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rptP^gina 1 de 1

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


MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: JOAO VITOR CAMERINO DOS SANTOS 
CPF: 021.072.845-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relatives a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidSo se refere a situagao do sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuigoes sociais previstas nas alineas 'a' a’d' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 11:58:02 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasllia>
Vaiida ate 24/10/2022.
Codigo de controls da certidao: 3D0B.41 E7.5BA0.81CA 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

*

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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PODER JUDICIARIO 
JUSTI^A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO VITOR CAMERINO DOS SANTOS 
CPF: 021.072.845-04 
Certidao n°: 13055044/2022 
Expedigao: 27/04/2022, as 12:00:01
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, 
de sua expedipao.

contados da data

Certifica-se que JOAO VITOR CAMERINO DOS SANTOS,
SOb O n ° 021.072.845-04, NAO CONSTA COmo
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 
das Leis do Trabalho,
13.467/2017,
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade 
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, 
a. todos os seus estabelecimentos,
A aceitapao desta certidao condiciona-se 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

inscrito(a) no CPF 
inadimplente no Banco

642-A e 883-A da Consolidagao 
acrescentados pelas Leis ns.0 12.440/2011 e 

e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
dos

a Certidao atesta a empresa em relapao 
agencias ou filiais.

a verificagao de sua
na

INFORMA^AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 
necessaries a; identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagSes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, 
recolhimentos previdenciarios, 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, 
disposigao legal, contiver forga executiva.

constam os dados

inclusive no concernente aos
a honorarios, a custas, a

por

Diividas e sugestoes: cndt0tst.jus.br

http://www.tst.jus.br

