
Itã CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 

CONTRATO a° 0114,20I8 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2018 
INEXIGLBILIDADE TC 02/2018 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCATICIOS, CONSULTORIA JURÍDICA - 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. 

•A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ - Balda, pessoa 
jurídica de direito público interno. C N.11.1 13.227.459/0001-74, com 
sede á Praça Marechal Deccloro da Fonseca. 16, Cento, Santolas - 
Bala representada pelo Ema" Sn Presidente PEDRO DOS REIS 
ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
bhmicipio, Presidente do Poder Legislativo Municipal, doravante 
denominado CONTRATANTE 

do core 1 d a banca de advocacia ERNESTO REMES & LOPES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - FRP. pessoa jurichea de 
direito privado. cota endereço na Rua Gregário Ai-Macio, 40, Centro, 
CEP, 48.730,00, Conceição do Coité - Bahia, CNEUCPF: 
10 720220W-43, EMPRESA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, 
COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA 
ESPECIALIZAÇÃO NO RAMO DE DIREITO PUBLICO 
ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL, QUALIFICADA DENTRO 
DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI ris 9.906, de 04 de 
julho de 1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), de agora 
em diante chamada de Contratado, nos termos da Lei 5.666/93. 
PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 012018, 
têm entre si como Justo e pactuado o que se segue: 

Cláusula Primeira,  DO PRAZO E DA RESCISÃO  

O prosemo contrato se estendera pelo prazo de 04 deganeiro de 2019 ate 31 de dezembro de 2018,e 

será pago em 13 (doze) parcelas iguais c sucessivas de R$. 5.000,00 cinco mil reais). 

Parágrafo único - Fica reconhecida à Contraste o direito de rescindir o presente Contato a 
qualquer tempo. administmtimmente, nos termos previstos no na Mn da Lei 8.666/93. 

Cláusula Seaunda - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

A Contratada, Prestaçâo de Serviços Especializados de Assessoria Jardina no 'ambito Judicial e 
extraiudicml, envolvendo questões Adnunastrativas, Trabalhistas, Perante a Justiça Federal e 

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA Ne 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 
CNPJ NP 13.227.459/0001-74 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°15-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N. 13.227.459/0001-74 

E [aduai mieis s urtiga 	bm m m Grau S pen Martes'. Mb FON:lua] e 	 I, 
na proposinusa de ações indiciais visando regularizar e manter a regularidade da Canvas Municipal 

• Subriáusula primeira- ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL  

a) Parrocinio das questões judiciais que envolvam o Poder Legislativo em qualquer esfera 
do judiciário, 

Irt Execução da Divida Ativa, 
e) Consultoria jurídica em assuntos que envolvam o Legislaiivo, através de elaboração de 

pareceres jurldicos sobre qualquer área da atividade estatal: 
d) Assessoria Jurídica na celebração de Contratos da Administração; 
e) Instauração de processo administrativo disciplinar; 
E) 	Suporte jurídico nas atividades de. 

I. 	Reestruturação administratisa, com adaptação á lei de responsabilidade fiscal e 
seroam administrativa; 

2. Implantação ou atualização die plano de cargos e salários do servidor público 
municipal, 

3. Sistema de terceirmação de serviço Público, 
4. Realização de concurso público Pela própria administração. 
5. Arrecadação de tnbutos de rompi:surtia do Legislativo; 
ti. 	processo legislativo; 
7. Elaboração de Leis, Decretos, Portarias, Derretas Legislativos, Resoluções e 

nuns narinas municipais; 
8. Licitações e contratos administrativos. 

g) Assessoria pridica permanente aos responsáveis pelo acompanhamento contábil. do 
Legislativo: 

h) Atendimento às Notificações Mensais do Tnliimal de Contas dos Munieipios, em regime 
de cooperação com a assessoria contábil; 

i) Defesa de Denúncias oferecidas perante os Tribunais de Contas dos Municípios - TCM, 
do Estado- TCE e da União - TCU; 

j) Defesa nos Termos de Ocorrência; 
k) Defesas das contas anuais, quando da emissão do Relatório e Prommemmento Técnicos 

do TCNI: 
I) Defesa nos processos de prestação e tomadas de contas nas Cortes de Contas (TCM, 

TCE e TCU) 
m) Recursos e Pedidos de Reconsideração perante os fribtunds de contas; 
n) Todos os demais atos que se fizerem necessários á defesa das comas do Município.  

Cláusula Terceira - DO PREGO, CONDICÚES E FORMA DE PAGAMENTO  

Em remuneração aos serviços profissionais mencionados, o Contratante pagará a 
Contratada, a titulos honorários, a importância de RS. 60.000,00 (sessenta) mil reais. 

Paraerafo Unice - 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de RS. 5.000.00 cinco mil reais). A 

CONTRATADA emitirá, na data do recebimento, a respectiva Nota Fiscal. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA tf 16-CENTRO SANTA LUZ-RA 

CNPJ N.° 13.227.45918001-74 

Desse importe RS. 33U0 (três mil e quinhentos reais corresponde a serviços e ES. 1300 (um mil 

e quinhentos reais) corresponde a 'asemos.  

Cláusula Quarta -00 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  

As despesas de remuneração decorrente deste contrato correrão por conta da rubrica 
orçamentária abaixo especificado, do Orçamento em vigor 

Fonte de Recursos: 

Unidade: 11.01 Câmara Municipal 

Elemento de despesa 3 3.9 03000.00 - Serviço de Consultoria 

Fonte de Recurso: 01 

Ação: 2201 

Cláusula ()aloto- DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Além daqueles definidos nas clausulas anteriores, são responsabilidades das partes 

1-Da Contratante: 

a) Proceder ao pagamento das honorários na forma como pacho:da. 

b) Enviar ao escrinno da Contratada t das 	nficaçOes, intimações e demais 
comunicações judiciais que receber. 

e) Enviar representante ou preposto para as audiáncias em que se fizer necessáno a presença. 

11-Da Contratada: 

a) executar os serviços na forma definida  naciáusula segunda: 

b) enviar, sempre que solicitado, relatório dos serviços executados, inclusive com 
demonstrativo dos atos processuais realizados, 

c) enviar periodicamente, sempre que solicitado, os documentos referentes à regularidade 
fiscal; 

d) manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação para o exercício das atividades de advocacia e consultoria jwidica, nos termos 
exigidos pela 8666/93 e 8.906/94 

Cláusula Sexta- DOS DIREITOS DAS PARTES  

Além daqueles definidos nas clausulas anteriores, são direitos das partes: 

I- Da Contratante: 

a) Receber os serviços na forma como definida na clausula segunda; 
b) Receber, quando solicitado, relatórios das atividades reatando; 
c) Solicitar documentos necessários ãhabilitação da Contratante; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA tite 16-CENTRO SANTA LUZ-EIA 

CNPJ N. 13.227.459/0001-74 

d) Ter copia de qualquer documento solicitado relativo à execução do objeto do contrato 

li-Da Contratada: 

a) receber os honorários na forma pactuada; 
b) receber as comunicações judiciais referentes aos precatórios em rezo razo 'vai para o 

cumprimento do seu conteúdo; 
e) requisitar da Adm-ni- fração certificado do resultados positivos dos semicos 

Cláusula Sétima- DAS PENALIDADES. 

Em caso de descumpnmento de qualquer das obrigações assumidas no presente contrato, 
além da se 	imed ta do antrato nos termos estabelecido na cláusula primeira e das 
penas eslabelecidas na Lei S666/91 fica lixada multa no valor total do contrato a ser paga 
pela parte infratora 

Cláusula Oitava -DO FORO  

Fica eleito o foro da Comarca cujajtirisdiço abrange o Municipio de &intenta para dam= 
qualquer dúvida oriunda do presente confratb.  

Cláusula Nona - Este contrato obriga as partes entre si. 

E por estarem justos e contratados, as pules em pleno acordo em tudo que se encontra disposio neste 
instrumento particular, assinam-no na presença das testerrambas abaixo, em quatro vias de igual tem' 
e forma, destinando-sc uma via para cada uma das panes contratantes e as demais destinadas a 
arquivo, processo dc memento e empenho. 

Santaluz -Ba 04 de janeiro de 2018 

PES AD 	S ASSOCIADOS Ir 
Contratada 

Testemunhas 
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