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CONTRATO N.O Oi3re022

pROcEssO ADMINlsTRATlvo NO Oi ire022
INEXIGIBILIDADF DE LICITACAO N°. 008/2022
CONTRAT0

DE

PRESTAC^O

I)E

SERVICOS

ADvOcATlclos. AssEssORAMENTO TunjDlco,
TECNICO

ESPECIALIZADOS,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM, DE UM LADO 0 MUNIcipIO DE
ITAJuipE, E DO 0UTRO LADO A EMPRESA
RUYBERG
VALENCA
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.

0 Municipio de Itajuipe, pessoa juridica de direito pdblico intemo, CNPJ n° 14.147.946/0001-90,

com sede situada a Praea Adenias Filho, 16, Centro -Itajuipe -Bahia, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, o Sr` MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, prefeito
municipal, portador do RG n.a 838171150 -SspreA, inscrito no CPF sob o n° 920.624.825-15,

residente e demiciliado Run Maria Pedro Hnge, 281, Centro, Itajuipe-Bahia, deravante denominado

CONTRATANTE e a empresa, RUYBERG VAljENCA I ADVOGAI)OS ASSOCIAI)OS, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.332.990/0001-04, com sede a Avenida
Tancredo Neves, n. 999, Ed. Metropolitano Al fa, 5° andar, Sala 502, Caminho das Arvores, Salvador -

BA, CEP: 41.820-021, neste ate representado pelo seu s6cio-gerente, a Sr. RUYBERG VALENCA
DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF 583.426.995no7 ,inscrito na OAB/BA sob o n° 11.300,

com enderego residencial a Rua Jos6 Pancetti, n. 377, Ed. Morada Imperlal, ap. 601 -Barra, Salvador -

BA, CEP: 40.140420, que subscreve o presente, doravante denominada CONTRATADA,
celebram entre si o presente instrunento de contrato, em conformidade com os termos da Lei 8.666/93
e

alterac6es

subseqtientes,

de

acordo com

o

Processo

Administrativo

n°

011#022

e

na

Jrierkyidj/idade de £Jcflac6o n°. 006#022, mediante as clausulas e condi¢6es seguintes:

CLAUSULA SEGUNI)A - DO OBJETO E REGIME DE EXECUCAO
Prestacao de servi¢os advocaticius e de assessoramento juridico, t6cnicos especializados, a

contratante, assessoria juridica junto ao Tribuml de Contas da Uniao - TCU e Tribunal de
Contas do Estado, incluindo defesas, recursos e contra-raz6es de quest6es judiciais e/ou

administrativas no ambito desses tribunals e secretarias de estado, acompanhamento de
demandas e/ou recursos no Tribunal de Justice da Bahia e na Seeao Judiciaria da Justice
Federal de Salvador em none e/ou de interesse da municipalidade e das secretarias municipais

tats como as de educa¢o, sadde e administracao e financas, interpusi¢o de recursos especial e
extraordinfrio duo processos julgadus pelo Tribunal de Justica da Bahia, acompanhamento de
todos os recursos que se inaugurem ou que ja estejam em tramitacao no Superior Tribunal de
Justiqu e Supremo Tribunal Federal, elabora95o, ingresso e acompanhamento de a¢6es junto ao
Tribunal de justice do Estado da Bahia e Justiqu Federal, visando obter liberacao de recursos
provenientes de conv6nios tanto na esfera estadual quanto federal, cuja liberacao esteja
suspellsa em razao de informa¢o restritiva proveniente do Servico Auxiliar de Informaq6es

para Transfer6ncias Voluntarias (CAUC) ou inadimplencia para com 6I.gaos ou fundos
vinculados ao Governo Federal, englobando o servico a elaboracao de todas as pecas necessarias

a tal ftito, ben como replicas, respostas, recursos ante o Tribunal de Justiqu do Estado da Bahia,
STJ e STF, hem como acompanhamento e ingresso de tais pecas.
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§ 20. As despesas efetuadas com os servicos acima mencionados correrao sempre por conta da
Contratada, incluindo ai despesas de deslocamento, custo de material, fotoc6pias e postagens.

§ 30. Para realizapao dos servicos ora contratados, de que trata o caput desta clausula, o Contratante
compromete-se a remeter ao escrit6rio da Contratada, no endere¢o acima declinado, com
antecedencia razoavel, documentos e meios necessarios a eventual necessidade de produgao de provas
e as correspondencias judiciais recebidas.

CLAUSULA SEGUNDA- D0 PRECO, CONDIC6ES E FORMA DE PAGAMENTO
Em remuneracao aos servigos profissionais mencionados, o Contratante pagara a Contratada, a
titulos honorarios, a importancia de RS 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) por mss, resultando no

valor global para o exercicio de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) caso nao haja rescis5o

antes de seu termo final. Que deverio ser depositados em favor da empresa RUYBERG VALENCA

E ADVOGADOS ASSOCIADOS, - BANC0 DO BRASIL S/A- Itabuna-Ba. Agencia 2957-2Conta Corrente 17275-8.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CREI)ITO 0RCAMENTARIO
As despesas de remuneraeao decorrente deste contrato correrao por conta da ruthca orquentaria
abaixo especificada, do Orqamento em vigor:

CUSTO ESTIMADO
RECURSOS ORCAMENTARIOS
Tipo

03.03.00 -Procuradoria Juridica do Municipio

Unidade
Projeto/Atividade

03.03.03 -Procuradoria Juridica do Municipio
2002 - Manutencao dos Servicos Administrativos

Elemento de Despesa

3.3.90.35.00- Servicos de Consultoria

Fonte de Recursos

0-Recursos ordinarios

CUSTO ESTIMADO
RECURSOS ORCAMENTARIOS
Tipo

03.05.00 - Secretaria Municipal Educacao

Unidade

03.05.05 -Secretaria Municipal Educacao

Projeto/Atividade

2067 -Manutencao e I)esenvolvimento da Educa¢ao Basica

Elemento de Despesa

3.3.90.35.00- Servicos de Consultoria

Fonte de Recursos

01-

Recursos Transferencia de Impostos Educacao 25%

CUSTO ESTIMADO

RECURSOS 0RCAMENTARI0S
Tipo

03.07.00 -Secretaria Municipal de Sadde

Unidade

03.07.07 -Secretaria Municipal de Sadde

Projeto/Atividade

2045 - Manuten9ao dos Servi¢os Administrativos

Elemento de Despesa

3.3.90.35.00-Servicos de Consultoria

Fonte de Recursos

02-Transferencia Rec. de Impostos Sadde 15%

CLAUSULA OUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
A16m daqueles definidos nas clausulas antenores, sfro responsal)iltdades das partes:

I -Da Contratante:
a) Proceder ao pagamento dos honorinos na forma como pactuada;
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b) Enviar ao escrit6rio da Contratada todas as notificaq6es, intimap6es e demais comunicag6es
judiciais que recebe referentes a tramitag5o de precat6rios;
c) Enviar representante ou preposto para as audichcias em que se fizer necessario a presence.

11 -Da Contratada:
a) executar os servi¢os na forma definida na clausula segunda;
b) enviar, sempre que solicitado, relat6rio dos servigos executados, inclusive com demonstrativo dos
processos periciados ;
c) enviar periodicanente, sempre que solicitado, os documentos referentes A regularidade fiscal;

d) manter durante toda a execuq5o do contrato todas as condic6es de habilitac5o e qualificacao para o
exercicio das atividades de advocacia e consultoria juridica, mos temos exigidos pela 8.666/93 e

8.906".
CLAUSULA OUII`ITA - VIGENCIA
0 contrato entrard em vigor na data de sua assinatura e durara ate 31 de dezembro de 2022, ou ate a
conclusao das obrigac6es e contraprestae6es contratadas, conforme fiscalizacao da execucao por meio
de servidor indicado pela secretaria responsavel pelo contrato.

CLAUSULA SEXTA - DOS DIREITOS DAS PARTHS
A16m daqueles definidos nas clausulas antenores, sao direitos das partes:

I -Da Contratante:
a) Receber os serviqos na forma como definida na clalisula segunda;
b) Receber, quando solicitado, relat6rios das atividades realizadas;
c) Solicitar documentos necessinos a habilitacao da Contratante;
d) Ter cdyia de qualquer documento solicitado relativo a execug5o do objeto do contrato.

11 -Da Contratada:
a)

Receber os honordrios na forma pactuada;

b)

Receber as comunicap6es judiciais referentes aos precat6rios em prazo razoavel para o

cumprimento do seu conteddo;
c)

Requisitar da Administrapao certificado dos resultados positivos dos serviaps.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES.
Em caso de descumprimento de qualquer das obrigag6es assumidas no presente contrato, alem da
rrescisao imediata do contrato mos temos estabelecido na clausula primeira e das penas estabelecidas

na Lei 8.666/93 fica fixada multa no valor total do contrato a ser paga pela parte infratora.

CLAUSULA 0ITAVA - DA FISCALIZACAO
Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execueao do contrato, bern como o
aateste dos recebimentos dos produtos, que ficara sob responsabilidade do Fiscal do Contrato, o

PROCURADORIA

JURIDICA

D0

MUNICIPIO

-

PEDRO

AUGUST0

VIVAS

-

PROCURADOR JURIDICO, DECRETO N 017#017 ficande esclarecido que a acao ou omissao,
total ou parcial, da fiscalizagao do CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de total
responsabilidade na execugao do contrato.

§ 1° A FISCALIZACAO cabers o direito de rejeitar quaisquer materials que nao satisfacam os padr6es
especificados ou os criterios de qualidade requendos, bern como de exigir sua pronta e imediata
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substituic5o por outros que os atendem, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclama9ao
ou indenizapao.

§ 2° Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exig€ncias
do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer Onus extra

para a CONTRATANTE, n5o implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizacao qualquer
exclusao ou reduc5o da responsabilidade da CONTRATADA, que e total e irrestrita com rela9ao aos
servigos contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,

problema, irregulandade ou desconfomidade observada na execugao do Contrato.
§ 3° A atividade de fiscalizacao n5o resultara, tampouco, e em nenhuma hip6tese,
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

em

CLAUSULA NONA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
Conforme os termos da Lei 8.666/93 fundamenta-se o presente instrumento de contratacao da empresa
supracitada, previsto no artigo 25, inciso 11, enumerados no art.13 desta lei, a saber:

Art. 25. i inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em especial.
11 -para a contratacao de servi9os t6cnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com

profissionais ou empresas de not6ria especializacao, vedada a inexigibilidade para servicos de
publicidade e divulga9ao;
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servicos t6cnicos proflssionais especializados os

trabalhos relativos a:
Ill - assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras;

cLAusuLA DriclMA _ DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca cuja jurisdic5o abrange o Munic{pio de Itajuipe para dirimir

qualquer ddvida oriunda do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, as partes em pleno acordo em tudo que se encontra disposto
neste instrunento particular, assinam-no na presenca das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual
teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes contratantes e as demais destinadas a

®

arquivo, processo de pagamento e empenho.

Itajuipe, 06 de janeiro de 2022

RuyBEk-a6in=inNCADAslLVA
RUYBERG VALENCA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contratado
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