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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
Rua Mieuel Maraues de Almeida. 139. Centro. Borro Alto - BA

CEP: 44895-000 - FONE: (74) 3629-1114/1114 - CNPJ: 13.234.349/OOO1-30

Instrumento Contratual n° 01/2018

DAS PARTES

CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, pessoa jurídica de direito
público interno, cadastrada junto ao CNPJ/MF sob o n° 13.234.349/0001-
30, com sede administrativa na Rua Miguel Marques de Almeida, n° 139,
Barro Alto, Bahia, representado neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal,
ORLANDO AMORIM SANTOS, brasileiro, divorciado, portador do CPF n°
426.776.885-49 e da Cédula de Identidade RG n° 03.600.837-06-SSP/BA,
residente e domiciliado neste Município de Barro Alto, Bahia, aqui
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,
enquadrada no Regime Simples Nacional, pessoa jurídica de direito
privado, sociedade de advogados devidamente registrada junto ao
OAB/BA, sob n° 1724/2009, cadastrada junto ao MF/CNPJ, sob n°
10.804.449/0001-66 e portadora da Inscrição Municipal n°
000.004.949/001-05, estabelecida da Rua Alan Kardec, n° 20, Bairro
AABB, IRECÊ, Bahia, representada neste ato pelo sócio gerente, Valdinei
Lopes de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA, sob
n° 372-B, e portador do CPF n° 934.607.598-87, residente e domiciliado
na Rua Gilberto Alves Dourado, n° 04, Centro, Irecê, Bahia, abaixo
firmado, aqui denominada CONTRATADA.

Pelo presente resolve firmar as partes o presente contrato de
prestação de serviços, como especificado no seu objeto, em
conformidade com a Lei Federal no 8.666/93, naquilo que couber, e
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato à prestação de serviços da pessoa jurídica
ora contratada, OLIVEIRA LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,
enquadro no Regime Simples Nacional, na qualidade de escritório de
advocacia especializado no exercício das suas atividades no ramo do
direito público municipal, administrativo, tributário e trabalhista,
licitações, contratos administrativos, etc., através de profissionais
habilitados e militantes na área, obrigar-se-á a prestar serviços de
consultoria, assessoria jurídica e emissão de pareceres técnicos para o
Contratante, MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, mediante a remuneração

PREFEITURA

BARRO ALTO
Governo Humano e Popular

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0E71D1F1927BA65B5DCBA9DDE44773F7



Terça-feira, 29 de maio de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
Rua Mimei Maraues de Almeida. 139. Centro. Barro Alto - BA

CEP: 44895-000 - FONE: (74) 3629-1114/1114 - CNPJ: 13.234.349/OOO1~30

mensal abaixo descrita

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

São condições de execução do presente contrato:

I. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, segundo o disposto nos arts. 6° e 10, da Lei
n° 8.666/93.

II. Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do
melhor padrão de qualidade, exigindo-se a observância aos parâmetros
legais e orientações dos órgãos de fiscalização pertinentes.

III. O presente contrato, tendo em vista a sua especialidade, não poderá
ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sob pena de
aplicação de penalidade e sanções, inclusive rescisão.

IV. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de não receber os serviços em
desacordo com o acordado, podendo rescindir o contrato, nos termos do
art. 78, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93, aplicando-se o disposto no
art. 24, inciso XI, da mesma lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I. Do CONTRATANTE:

a) Notificar a CONTRATADA fixando-lhe prazo para corrigir
irregularidades encontradas na execução dos serviços.

b) Fornecer a CONTRATADA todas as informações e documentos
indispensáveis à pronta execução dos serviços, não cabendo àquela
nenhuma responsabilidade em caso de intempestividade.

c) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos valores e prazos
consignados na presente avença.

d) Custear despesas com viagens, passagens ou combustível, alimentação/
e hospedagem quando se fizer necessária o deslocamento do Contratado^
para realizar serviços ligados ao objeto deste contrato fora do âmbito dí
Comarca de Canarana, Bahia.

II. Da CONTRATADA:
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a) Prestar os serviços através de consultoria e assessoria jurídica na
elaboração de minutas de projetos de leis, decretos, convénios, bem assim,
de pareceres opinativos, os quais serão entregues por escrito, além do que
participar de audiências, confeccionar iniciais, defesas e recursos.

b) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção
deste contrato.

c) Executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo
determinado pelos atos normativos regedores da Administração Pública ou
na solicitação do Município.

d) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de toda
mão-de-obra necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente
contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pela execução dos serviços ora contratados o Município Contratante
pagará mensalmente ao Escritório de Advocacia Contratado, a título de
honorários advocatícios, o valor global de R$.84.000,OO (oitenta e quatro
mil reais), sendo o preço fixo e irreajustável a ser pago em 12 parcelas
mensais iguais e sucessivas de R$.7.OOO,00 (sete mil reais), sem
qualquer dedução na fonte, face ao enquadramento no simples nacional,
mediante crédito na conta corrente n° 40.997-9, que o escritório
Contratado mantém junto ao Banco do Brasil S/A, Agência de Irecê -
0548-7, até o dia 30 (trinta) de cada mês.
CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A fiscalização e conferência do objeto deste contrato serão realizadas por
preposto do CONTRATANTE designado para tanto, observados os artigos
73 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da/s
seguintes dotações orçamentarias: 13113 - Secretaria de Administraçãp
Geral -• Elemento de Despesas: 3390.35.00.00:0100.000 -- Serviços
Consultoria - Consultoria e Assessoria Jurídica - Pessoa Jurídica.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo seu
início em 02 de Janeiro de 2018 e término em 31 de Dezembro 2018,
podendo se prorrogado na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, o
CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no
art. 87, da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil
e penal cabíveis.

§ 1° - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes
do descumprimento contratual:

I. 5%(Cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento do mesmo.

II. 10%(Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da
CONTRATADA, injustificadamente desistir do mesmo.

§ 2° - O recolhimento das multas referidas nos incisos I e II deverá ser
feito, através da guia própria, ao CONTRATANTE, no prazo máximo de
15(quinze) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser rescindido mediante prévio aviso, interpelação ou
notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal n°
8.666/93, além das abaixo previstas, que constituem justa causa de
rescisões de contrato:

I. Paralisação total ou parcial dos serviços por fatos de responsabilidade da
CONTRATADA, por prazo superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, salvo
motivo de força maior devidamente comprovado.

II. Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

§ 2° - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir
contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial o;
pagamento de indenização, por falência, concordata dissoluçãc
insolvência da CONTRATADA, e por morte dos seus titulares.
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§ 3° - Em casos excepcionais, configurados como de força maior, a critério
do CONTRATANTE, o atraso na entrega dos serviços não ensejará a
rescisão contratual, com as penalidades estabelecidas, se ocorrer qualquer
dos seguintes motivos:

I. Falta de elementos técnicos para o prosseguimento dos trabalhos
quando seu fornecimento couber ao CONTRATANTE e a CONTRATADA
solicitá-los em tempo hábil.

II. Alteração na forma de exigir a execução e o recebimento dos serviços e
se esta alteração, a critério do CONTRATANTE, tenha sido prejudicial ao
andamento destes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento terá a sua publicação realizada pelo
CONTRATANTE nos termos do que autoriza a Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Canarana para dirimir quaisquer dúvidas
quanto à execução do presente contrato.

E, por estarem justas, as partes firmes o presente contrato em duas vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

BARRO ALTD(BA), 02 DE JANEIRO D
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Município de Barro Alto
CONTRATANTE
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Oliveira Leal &"Aavogados Associados
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Ov_ f
1a \a J O E

O presente Contrato está conforme ás disposições contidas na
legislação pertinente, notadamente no quanto previsto na Lei
n°. 8.666/93 e suas alterações.

Procurador Jurídico
OAB/BAN0.
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