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CONTR TO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇO 

Contrato do 5elviço6 que entre si fazem, e o Município de SaQ 
Félix do Goribe, e a empresa Silva & Moreira Advogados 

4 	 Associados, na trma abaixo: 

MUNICÍPIO DE SÂc$ FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Publico interno, com sede à Avenida 
Luiz Eduardo Magalhães, s/n, ri-ste Município de 85o Félix do Coribe-BA, inscrita no CNPJ sob o 
n016.430.951/0001-3Q, neste a o representado pelo o Prefeito Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, 
brasileiro, Prefeito Municipal, leealmente investido, no cargo e no exercício pleno do mandato, 
doravante denominado de CON RATANTE, e a empresa  Silva e Moreira Advogados Associados, 
inscrita no CNPJ sol o n°. 27.7 6.255/0001-35, sediada à Rua Capitão José Alfaiate, SIM, Centro, 
na cidade de Santa Maria da Vit o ria - A, neste ato representado pelo Advogado Sr. Marcio Santos 
da Silva, portador do!RG ri0  07093292-00 SSPJBA, CPF sob o ri° 738.317.785-15, o Incrito na (DAR-
BA, sob o ri0  28.111, adiante denominado de CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato, 
mediante as cláusula e condiçôes seguintes. 

GLAUOULA rfIMeIfr - DO ObJETO - Item oi: qerviço3 advocaticios eapecialiiados na arca de 
direito público par& Secretaria de Administraçâp e Finanças visando o acompanhamento, 
assessoramento, chsultoria e defesa dos interesses desta secretaria neste município, nas 
seguintes condiç6es 
1 - Aiuizamento, defesa e acofnpanhamento de processos judiciais de interesse da Secretaria 
Municipal de Administração (Açõs Civis Públicas, Mandados de Segurança e outras): 
2 - Assessoria jurídic'a na confec$5o de defesas administrativas de interesse da administração: 
3 —Assessor jurídicapiente ao secretário Municipal qe Administração; 
4 - Orientar a realizçâo de sindi áncias, inquéritos e processos administrativos da Administração;. 
a - elaborar pareceres para r-gulamentaço e âplicaço da legislação aplicvel às ações da 
Administração; 	

1 

O - Âpresenfaço de defesa per-nfe a Varado TrabMho de Bom Jesus da Lapa: 
7— Apresentação de,  defesa per-nte o TRT 9 Região  TST. 
6— Apresentaão dedefesa per- nteo TRF da P RJgião. 

1.1 - O serviço ora r0ntt0  •eveu-se ao fato de ter sido oriundo da Inexigibilidade de Licitação 
102912017, nos termos  do Artr, da Lei n°6.666/83, e suas cominações posteriores. 

1.2 - O presente contrato é cele-rado com regime de execução por preço global, subordinando-se 
nos termos da lei no  .666/Q3; 
1.3 - Forma de exec,595o dos se iços: 
a)Através da efetivaão de visit=s técnicas quando convenientes e necessárias à execução dos 
serviços, na sede do Município °u em qualquer outra cidade da Federação, quando solicitado pelo 
Município. 
b) Mediante consult$ verbais ou escritas, pessoalmente, por telefone, correio ou telefax; 
o) Assessoria atravé da emissão de pareceres técnicos especializados nas áreas abrangidos e 
descritos nesta proposta: 
d) Assessória de pro6ssos de in eresse deste muniaipia: 
e) Os serviços de assessoria serão realizados ordiiariamente na sede da contratada, por meio de 
análise de documentos, elaboração de pareceres, consulta via telefonia e atendimento pessoal, 
sendo certo que será agendadavisita; 

1.4 DESPESAS AD(CIONAIS - Correrão por contp da contratante as despesas com transporte, 
hospedagem e alin4rnta95o  do pessoal da contratada, quando a serviços fora da sede deste 

AVENIDA LUIZ LDJARDO MAGALHÃES, SIM -CENTRO'- SÃO PÉLIX DO CORIIW - BAUM - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FA : (77)3491-3194 - EMAIL; adm@saofelixdocoribe.ba.zov.br   

Ste: www.saofe ixdocoribe,ba.wv.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 04012142-6070-4ea3-965f-e58ae407d5e3



-ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPAL DrSÂO FÉLIX DO CORIBE SÃO FtuD0t0m8E 

ko 
PIITUR 

ii 

município' 
1.5 DO VALOR DAS DESPESA 
anterior, a Contrata4 receberá 
402 de 08 de abril de 2013. Cate 

ADICIONAIS - Pdra realização das despesas descritas parágrafo 
iárias nos valores onforme descrito no Art.10  da Lei Municipal n.° 
orla a ser definida pela Contratante; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO V LOR - Pela execução cio objeto deste contrato, o CONTRATADO 
receberá a importãnia de R$ R'28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

2.1 - O preço mo d& obra do contrato é discriminado da seguinte forma: conforme abaixo: 
a) Custo com pesso4l no valor dó R$16.800,00: 60% 
b) Custo diretos e indiretos no valor de R$11.200,00; 40% 

CLÁUSULA TERCERA - DO P, 
mensais de R$4.009,OQ (quatro 
com apresentação do document 

1
1  

3.1 - O Prazo de pamento ref e 
qualquer irreguIai4dde aprese 
correções. 

GAMENTO - O Ragamento sera efetuado em 07 (sete) parcela; 
iii reais), até o 10?(décimo) dias do mês subsequente ao vencido, 
fiscal fatura nota f(scal. 

rido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro ou 
ntada nas faturas: somente voltando a fluir após as devidas 

3.2 - A Prefeitura póderá suspdnder qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência de 
qualquer irregularidade na exect. 	do objeto deste contrato; 

3.3 - A CONTRATANTE, no qutando a fatura conforme acordadd neste contrato, será considerada 
inadimplente, e a eI será imputada uma multa de 0,1°Jo(um décimo por cento) do valor do contrato 
por dia de atraso, decorrido entr a data do inicio da inadimplôncia e o efetivo pagamento acrescido 
de juros de mora nuna taxa ge4nttrica do 1%(um 'or conto) ao mês. E será utilizado para correção 
das faturas em atrso o índi$ do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro 
equivalente; 

04 Art.40 inciso XIV -  Condiçdes de pagamentos, prevendo: alínea 'c - critõrio de atualiaçQo 
financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data 4 efetivo pa9amento. 

O Art.5, inciso "r° preço e ;$ condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 
do reajustamento de preços, os ritérios de atualizabão monetária entre a data do adimplemento das 
cbrigaõês é a dó eftivo paga mito: 

06 Caso decorra 4aso no pa.amento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial 
pertinente, conform9 aludido an eriormente, com base nos valores dos Índices do mes de cada. Os 
reajustes dos preços serão cale lados pela seguinte' fórmula: 

li-lo 

lo 	 Onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = Índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = Índice de pPeço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
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MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CÔRIRF QrUAW8IDe PR,FEJTURA 
11  

obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVI$ÃO DE PREÇOS - Os preços não serão reajustados, o percentual 
acordado. 

4.1 - VIGÊNCIA DOONTRAT - O prazo de vigência do contrato, iniciando-se em 01.06.2017 e 
seu tõrminu em z)1.12,2017, pod rido ser prorrogado, firmando para tanto termo aditivo, conforme ao 
estipulado na cláusulp primeira d à5te termo de contrato; 

4.2 - DOTAÇÃO ORCAMENTÁ IA - Às despesas decorrentes do presente contrato correrão no 
presente exercício p' conta da c otaçôo orçamentária: 

03.01 Secret. Adm.I  Finanças; 	2004 Manut. das Ações da Secret. Adm. Finanças; 
Elemento; a.a.?o.a.90 Serviços pe Consultoria (Fonte 00); 

4.21 - 0 pressente cotrato poder sofrer alterações, 10s termos do art.65 da Lei n° 5.Wa193 e suas 
cominações posterio?és: 

4.4 - A CONTRATANTE exercea fiscalização da execução do objeto deste contrato através da 
Secretaria Municipal de Adminis&aço 

CLÁUSULA QUINTAL DIREITO E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

5- DA CONTRATAt4E 
5.1.1 Ter o direito cia não mais utilizar os serviços do contratado caso o mesmo no cumpra o 
estabelecido no pres4nte contrat aplicando ao infrator as penalidades previstas na lei n08.668/93; 
5.1.2 Intervir na pre$tação dos erviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 8.66/93; 
5.1.3 Efetuar os pag mentos de idos ao contratado pelos serviços executados de acordo com as 
disposições do presehte contratol 
C.11,4 Enviar ao contrtado o docymento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de1  impostos sc4tre a nota fiscal de prestação de serviços; 

• 5.1.5 Modificar ou redcindir uniIatraImente o contrato nos casos previstos na Lei n08.666193; 
,1.Q Fornecer As infrmaçOea e documentagi210 necessrias a exeouçao do contrato; 

5.11 Receber os serviços contratados, segundo as especificações das cIusutas contratuais: 
5.1.8 Receber infor4ações clars e precisas cobro os riscos que envolvam os processos de 
interesse da Contrata te; 
5.1.9 Fiscalizar e acokipanhar a qxecução deste contrato; 
Z.1.10 Despesas adilonais - QrrerA por conta da contratante as despesas com deslocamento, 
hospedagem e aiimedtaçao do cntratado, quando a serviço tora da sede deste município; 
5.1 .11 Para realização das de pesas descritas do item anterior deste contrato o Contratado 
receberá Diárias nós valores conforme descrito no Ari. IQ da Lei Mundpal nP 4Ô de 	 a 
ser definido pela Adnlinistraçáo; 

5.2 DO CONTRATADO 
5.2.1 O contratado assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no caso! de descu primento do pagamento deste contrato, nos termos da Lei no 
8.666(93; 
5.2,2 Executar todos s  serviços bjeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob 
as penalidades da Lei  n°8.868193 
5.2.3 Exigir da contr4ante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por 
esta visando o suces4o da Admin straçào Pública Municipal; 

AVENIDA LUIZ EDuARDO MAGAJIÂES, S/N - CENTRO - SÃO PÉLIX DO CORIDE - DAI-TIA - CEP: 41.665.000 
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm©saofclixdocoribe.ba.sov.br  

Site: www.saofel xdoçoribe,ba,gov.br  - CNN; 16,430.9511090-30 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 04012142-6070-4ea3-965f-e58ae407d5e3



ey 
II 

t5TRDU DA DRIIIR 

PlrrITuPÀ MUNICIPAL br 9ÃO,  rÉL»( bO CÔRIBE 

ko 
540 Etix DÕ (ORIBE 

5.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
ou previdenciário e 'espectivos fônus, tanto em relação a si, quando ao pessoal eventualmente 
contratado para a ex?cu?ao  dos serviços do oDjeto d9 preenW çontrutv; 

fid 5.2.5 Emitir a nota cal da prestação dou serviços fazendo discriminar no SeU corpo a dedução dos 
impostos quando exigido pela a contratante; 
5.2.6 Recebera pagamento a tempo e modo contratados; 
52.7 3er comunicad, por escrito, dos atos, opiniões e solicitações da Contratante, relativas a este 
contrato; 
5.2.8 Assessoria de processos de interesse deste município; 
5.2.9 Responder p,-,tcumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 
municipal1  bem com assegurar os direitos Q ovmpr(mento Uw5 dovre,5 de todua as obrigações 
estabelecidas por lei;,'  
5.2.10 Responsabil[zàr-se ao contratado por todos os documentos a ela entregues pela Contratante, 
enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo 

•

pelo seu mau uso, perda, extraUlo ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, 
mesmo se tal ocorrerf por ação oU omissão de quaisquer pessoas que a eles tenham acesso. 
5.2.11 Assessoria atr?vés da emissão de pareceres técnicos especializados nas áreas abrangidos e 
descritos nesta proposta: 
6.2.12 O contratado f observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei n08.078/90, 
dispõe sobre quaIidaie dos produtos/servi9os ofertados 
5.2.12 A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrasto, em 
compatibilidade com 25 obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas lua licitação; 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCIÕÂO - A rescisão do presente contrato, poderá ocorrer da seguinte 
forma: 

6.1 amig6vel - por aordo entre às partes reduzidas a termo no processo de inexigibilidade, desde 
que haja conveniêncip técnica ou administrativa para a Contratante; 

6.2 Administrativa -(or ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos incísos 
1 a XII, XVII, XVIII do rt.78 da Le no 8.666/93; 

6.3 Judicial - nos terrfios da legislação processual; 

6.4 o contratado recohece os di?eitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista 
no Art.77 da Lei n° 8.Q66/93; 	1 

ES Este contratoràular-se-á pelas ruas cIusulas e nas disposições contidas na Lei2.88G102, 
inclusive os casos omissos: 

CLÁUSULA SÉTIMAt DAS PENALIDADES 
7.1 - Nos termos do ,Irt. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o'percentual de 0,5°Jo (meio por cento) 
sobra o valor inadimlido, a titula: de multa dó mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento 
do objeto deste contrçto, até o limjte de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

7.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
das condições avençpclas, o contratado ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 121 

da Lei n, 6.666193: 

7.3 - advertência; 
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7.4 - multa de 1Q°fo (dez por cento) do valor do contrato, 

7.5 - suspensão $mporória lo participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por przo não superior a 2 (dois) anos e, 

7.6 - declaração de linidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determin2ntes da punição ou até que sGja promovida n roabilitacão perante a 
própria autoridade qie aplique a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 
a Administração peld1s prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 

CLAUSULA OITAVA?- Fica estabelecido que o CONTRATADO não poderá transferir, no todo ou em 
parte, a execução dolobjeto deste contrato. 

• GLAUÔULA NONA DA EXEGUÇAO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser executado 
fielmente pelas partes, ficando ciente ao CONTRATADO das estipulações contidas nos Arts. 69 a 71 
da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIM4 - DO FORO - fica eleita o foro da Comarca da cidade de Santa Maria da 
Vitória - BÁ, para diriihir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a 
qualquer outro, por nipis privilegiado que seja. 

E, por estarem justoÁ e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias 
de igual teor e formaj na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Sâo FMix d. Cori. -- s 01 de junho de 2017. 

o 

   

F LIX DO CORIBE 
NPJ: 16.430.951/0001-30 

Contratante 

   

      

SILVA & MOREI ' 'DVOGA.l ASSOCIADOS 
CNPJ: t. 	:. 510001-25 

Contratado 

Testemunhas: 1- 
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