
PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINIHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNN N° 13.798.90510001-09 	

OLIVEIRA DOSDEUUÇI1OS 

CONTRATO N° ISp 12018 

DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 01112018-1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITAÇÃO N° 01212018 de 0210112018 
Fundamentada no Art. 25 Inciso 11 da Lei 8.66611993 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA E JOÃO 
ROBERTH COIMBRA XAVIER. 

Termo de Contrato da Prestação de Serviços que entre si fazem de um lado O MUNICIPIO DE OLIVEIRA Dos 
BREJINHOS -BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob  n 0 13.798.90510001-09, com sede à Praça João Nery Santana, 197—
Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP 47530-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr, Prefeito CARLOS 
AUGUSTO RIBEIRO PORTELA portador do RO: 9.550.076-5 SSP-SP e CPF: 673.985.298-72 e do outro lado O 
Senhor JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, brasileiro, maior, capaz, casado advogado, inscrito na OAB/BA sob o no 
20874, portador do CPF n°65981502568 e do RG 743575148 SSP-BA, com sede fixa à Rua Laudelino Xavier 56 - 
Centro, Brejolandia-Ba, doravante denominadas simplesmente de CONTRATANTE E CONTRATADO (A), para prestar 
serviços, em conformidade com asualifica ões exigidas 	 Federal 8.686193 e posteriores alterações, 
procedimento vinculado a 	 ratificada pelo Gestor Municipal em 

Ígfk1i2.OM mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

O presente contrato tem sua celebração calçada na Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Ali. 25 da Lei n.° 
8.666193 e suas alterações, bem como em decorrência da necessidade de prestação de serviços considerados 
essenciais, e que pela sua natureza impõe a contratação direta de profissional de notória especialização, também pela 
dificuldade de se encontrar mão de obra qualificada na região. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação dos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica, para 
consultoria administrativa e representação em contenciosos administrativos e judiciais de primeira e segunda instância, 
na orientação às Secretarias Municipais, Chefia de Gabinete, Recursos Humanos, Secretária de Administração, 
Finanças e Setor de Tributos com consultoria Tributária, Autarquia Municipal SA6LE, Secretária de Educação, Secretária 
de Meio Ambiente, Secretária de Assistência Social, e acompanhamento jurídico de licitações e contratos, elaboração 
de projetos de leis, portarias e decretos, com representação junto ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e 
demais tribunais de contas do Estado e da União e Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e Tribunal Regional do 
Trabalho com sedes em Salvador-BA, conforme detalhamento firmado na proposta de serviços e no processo de 
lnexlglbllidade de licitação ri' 01112018.1. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

O presente contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço global, sendo dele decorrentes 
os seguintes direitos e obrigações: 

É de inteira responsabilidade do CONTRATADO o ónus com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
tributos e licenças concernentes à execução do serviço contratado, bem como indenizar todo e qualquer prejuízo 
material ou pessoal que possa advir direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade. 

Em casos de necessidade da prestação de serviços, por parte do CONTRATADO, quanto ao objeto deste 
instrumento, em estabelecer obrigações para execução das atividades de outro profissional da área jurídica, o resultado 
da intervenção do profissional convocado, bem como na responsabilidade na pratica de atos, será plena e exclusiva do 
CONTRATADO, podendo tão somente atuar em situações semelhantes, profissionais do direito. 

- O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitações e qualificação, sendo suas obrigações: 
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a) Apresentar relatórios e diagnósticos parciais acerca da realidade encontrada e resultado(s) alcançado(s) a partir 
da(s) atividade(s) desenvolvida(s), sempre que for necessário; 
b) Atender consultas formuladas pelo CONTRATANTE sobre assuntos relativos ao objeto do presente contrato; 
c) Efetuar Serviços de Consultoria e Assessoria ao ente público, também nas repartições da Sede da Prefeitura 
Municipal de Oliveira dos Brejinhos. 

IS 

a) Disponibilizar em tempo hábil a toda documentação e informações solicitadas pelo CONTRATADO; 
b) Formular consultas, em tempo hábil, sobre assuntos relativos ao objeto do contrato, de forma clara, precisa e 
através de meios de comunicação eficazes, possibilitando a brevidade nas respostas; 
e) Designar pessoa do seu quadro para acompanhar os trabalhos realizados pelo CONTRATADO bem como para 
atender as solicitações de documentos, equipamentos, etc; 
d) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula terceira; 
e) Custear despesas com alimentação, combustível e hospedagem do CONTRATADO. 

Parágrafo único - É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA: O preço dos serviços e 
condições de pagamento será no valor global de R$91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reaIs), dividido em 12 
(doze) parcelas mensais, no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), cujos vencimentos ocorrerão até o 
100  (décimo) dia útil do mês subsequente, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo servidor 
designado para fiscalizar a execução do contrato. 

O prazo de vigência do presente será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018, podendo ser 
prorrogado, à conveniência da contratante, nos termos definidos pelo art. 57 e seguintes da Lei n°8666/93. 

§ 1° Como condição de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal uma planilha 
discriminando os valores dos insumos e da mão de obra e os respectivos percentuais, sendo o percentual de até 40% 
(quarenta por cento) com insumos e até 60% (sessenta por cento) com mão-de-obra. 

§ 20. Ao final de cada mês da Prestação de Serviços deverão ser apresentadas Certidões de Regularidade junto á 
Fazenda FEDERAL, Fazenda ESTADUAL, Fazenda MUNICIPAL, Justiça do trabalho - CDNT, sob pena de retenção 
de pagamento até escoimada as irregularidades porventura apresentadas, sem nenhum ônus à CONTRATANTE. 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

O preço proposto, de acordo com o CONTRATADO, sofrerá reajuste de acordo com a variação do IPCA, em prazo 
não inferior a Cl (um) ano a contar da data da celebração do presente contrato, salvo alterações na legislação vigente 
ou motivos de força maior devidamente justificado. 

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos citados nos Arts. 77 a 80, da Lei 
Federal n,° 8.566193 e suas alterações legais, podendo ainda ser rescindido: 

- pala inadimplência de uma das partes ao pactuado neste contrato, de tal forma que não subsistam condições para 
a continuidade do mesmo; 

li - pela superveniáncia de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VINCULO EMPREGATÍCIO 

O CONTRATADO é considerado, para todos os fins e efeitos jurídicos, como única e exclusiva responsável pelas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais utilizados na execução dos serviços objeto do 
presente contrato, permanecendo o CONTRATANTE isento de toda e qualquer responsabilidade. 

CLAUSULA SÉTIMA DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATADO fica ciente que o CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Administração, 
poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA para os fins de aplicação 
das penalidades previstas no contrato. 

As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos ser*os 
deverão ser registradas pelo CONTRATANTE em documento próprio, produzindo, esses, registro de direito. 

Praça João N,ery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
zT liA / 	Fone/Fax: (77) 3642-2157 



PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.798.90510001-09 	

BRUINHOS 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

Fica o contrato sujeito ás penalidades previstas na Lei 8.668/93. Salvo ocorrência de força maior, plenamente 
justificável na forma do CCB, o não cumprimento de qualquer das Cláusulas deste contrato, importará para a parte 
faltosa, no pagamento de multa de 20%(vinte por cento) do valor do contrato. 

CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO . O presente contrato será afixado no mural da Prefeitura Municipal, no prazo de 
20 dias, contados da data de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
por conta da seguinte dotaçáo orçamentária: 

02.01 .00 - GABINETE DO PREFEITO 
Projeto ]Atividade: 2.014— Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica 
Elemento: 3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
FONTE: 00 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Oliveira dos 
Brejinhos - BA, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente contrato de prestação de serviços, em 04 (quatro) vias 
de igual teor, na presença de duas testemunhas. 

Oliveira dos Brejinhos, em; 02 de janeiro de 2018. 

RIBEIRO PORTELA, 

OIMBRA XAVIER 
SOB O N° 20874 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

CPF no 

CPFn°  

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
Fone/Fax; (77) 3642-2157 







aÚnàT 
universidade guarulhos 

O Reitor da Universidade Guarulhos 
no uso de suas atribuições e tendo em vista aconciusãód&Curso de Direito. 

- 	
em 01 de julho de 1999, confere o grau de 

• 	
BACHAREL EM dIREITO a• 

João Qobert/i Coimbrnxavier 
brasileiro, natural do Estado da Bahia, 

Ssbido 14 de janeiro dé 1975,RG 07435751  

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas Iegais• 

Guarulhos, 15 de agosto de 2002: 
KN 4-1 

Uí- 

Pçof 	
ProI:Trn 	
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01/01/2018 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER 
CPF: 659.815.02548 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DALI) junto á 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere á situação do sujeito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange 

inclusive as contribuições sociais previstas nas aiineas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 

8,212, de 24 de julho de 1991, 

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na internei, nos 

endereços <httpJ/rfb.gov.br > ou <http:f/www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014, 

Emitida às 23:48:05 do dia 0110112018 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 3010612018. 

Código de controle da certidão: B240.005E.048E.49CD 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

liii 



GOVERNO DO ESTADO DA BAJ-UÀ 	 Emissão: 011,01/2018 21 15 

1FV SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts, 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 . Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N °  20180036844 

NOME 

JOÃO ROBERTU COIMBRA XAVIER 

INSCRIÇÃO ESTAO1JAI. 	 CPÇ 

659.815.02-5-68 

Fica certificado que não constam, até a presente data, rendênclas de responsabilidade da pessoa flaica ou jurídica acima 
identIficada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 01/0112018, conforme Portaria n° 91819. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz ,ba.gov.br  

válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOL4NDISA 
Setor de tdbsto. 

k 	Pr.ç. Apr.tr José Alt•4. 1 
- 	BREJOLAMOjA 	 CEP 477o- 

• 	F4ELSJ 
'

M265$4117 	NPJIS 18S-4 4;L-8o 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° 00000112018 

Nome/Razào Social: JOAQ ROBERTI-3 COIMBRA XAVIER 

Nome Fantasia: 	ROBERTH 

Código Contribuinte: 1809 	 CPF/CNPJ: 659.815,025168 

Endereço: 	 RUA LAUDELINO XAVIER, SIN CASA 

CENTRO BREJOLANDIA - BA - CEP: 47750-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, Ê CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATNÃO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO, 

Observação: 

Esta Certidão foi emitida em 0210112018 	com base no Código Tributário Nacional, lei n ° 5 172166 

Certidão válida até: 0310312018 

Código de controle da certidão: 3100004757 

III IM III J MII 11311 t 
Ernnst.A}.O!L 

Atenção Qualquer rasura tornará o presente documento nulo 
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JUSTIÇA DC) TRAEALHÜ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER 
CPF: 659.815.025-68 
Certidão n °  142577534/2018 
Expedição: 02/01/2018, às 00:13:07 
Validade: 29/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JOAO ROBEflH COIMBRA XAVIER, inscrito(a) no CPF sob 
o n° 659.815.025-68, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei ri 0  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa ri °  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (httpt//www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

niroRtaçÃo IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

.ju.hz 
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SEXTA-FEIRA -23 DE FEVEREIRO DE 2018 

-4 r 
q 	 ESTADO DA BAHIA 	

útnifl EJINR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
GABINETE DO PREFEITO 

RESUMO DA INEXIGIBIUDADE DE LICITAÇAONt 	011120181 	020I/2016 
PROCESSO 	ADMINISTRATWO 	N 	 012/2018 - -- 	OVOI/2018 
RESUMO DO CONiRATO 	 180/2018 - 

A Protutura Municipal do Oliveira ,dos Brcjrnbos, atmvós do 
SECPSTARIÀ 	 MUNCIPAL 	 DE 	 ADMINISTRAÇÃO em 

cumprimento n raxificaflô procedida pelo Oeter MÕniipaL, pela omissão da. lNlXJOIBilÂDADE DE 
LICITAÇÃO, fnpubtiearo presente rasto. 

ÓBJTO: 

CNPJ/CPF 	649m 025-68 

VALOR 	RS9L200)00 liiovanta e um ilt e duzefl0s reS) dividido em 12 flfnøJ parceJas mensa no vaicn -  de R$ 
7,600A0 (sete mil e seiscentos rgal} 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Z414 MaeutenedtCetsuItftüeAssessoØa;urr4tca (&1) 

RT1nCAçÂ0 PELO GESTOR EM 	ÚVOIOtIIR 

HOMOLOGAÇÃO: 	 itíot 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 	 A;tlgo 	25,111 	da Lei deticftaØesi,s  8 566/SL 

VJGÉNCJA CONTRATUAL: 	 VIflriti do 12 (doze) meses iparlir da assinatura do teimo 

ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL 	Oliveira dos 8rejhos Ba 	02 de Janeiro de 2018 

Carlos Atrpisto Rubarro Penda-Prefeito Munteupa 

ATESTAaGDE PUSLIAÇÀO 

9 ~.10 $** .do JNaQIUCADE DE 
LICITAÇÃO, foi PUBLICADO no Quadro de 4vÂs& do Refojtw-a 
Mun*IpaI de Oki,eka *s Brwynhos.$a 

En 05 dejanelçode2øls s 
Deodato AJcntwt Filha 

Presidente da CPI. 

Praça João Nèry$aríteaa 197 -Çttt - OLIVEIRA DOS RE4INI1OS-ESTAbÓ DA BAHIA— CEP 473,30000- 
CNPJ 13 798 9OS/OObi-09 -TkEFAX (077) 3642-2157 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia- Processamento o Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site httpsJ/wpor1aldeassinaturascon,br:443 e utilize o código 4F61-9E133-E376-A095. 


