
ESTADO DA PARAIBA

GÂMARA MUNTGIPAL DE

DESPACHO Ne ÍN WOUzg2g

O PRESIDENTE DA
âtribuiÇôes legais,

R E 5 O L V E:

-,6É6

i_, Gasa Francisco Felipe dos Santos

Duas Estradas - PB, 03 de Fevereiro de 2020.

CÂMRA MUNrcrpaL DE DUAS EsÍRÁDAs, EsraDo DA panaÍgn, no uso de suas

DUAS ESTRADAS

RAÍIFICAR a Inexigibilidade de Licitação, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e
Especializados de Advocacia e Assessoria luridica, para atender as necessidades administrativas deste
órgão, durante o exercício financeiro de 2à2gi com base nos elementos constantes da Exposição de
Hotivos ne I'NOaOOT/2O2O, a qual sugere ã contratação de:

. LEOMAR DA SILVA COSTA.
o72.245.734-76
Valor: R$ 31.9o0,00

Publi.que-se e cumpra -se.

VAN GARCTA DE CARVÁLHO FILHO
Presidente da Câmara



Gasa Francisco Felipe dos Santos

DESPACHO Ne IN WOr/2029-Or

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUAS
atribuiÇões legais,

R E S O L V E:

Duas Estnadas - P8, 03 de Fevereiro de 2020.

ESTRADAS, ESTADo DA paRAÍBA, no uso de suas

ADIUDICAR o objeto da licitação, modalidade I nexi.gi bili d ade ne INOOOAT/2O2Ot Contnatação de
ServiÇos Técnicos e Especializados de Advocacia e Assessoria lurÍdica, para atenden as necessidades
administràtivas deste óngão, durante o exercício +inancei.ro de 2o2o; com base nos elementos constantes
do processo correspondente, a:

- LEOMAR DA SILVA COSTA.
o72.275.714-76
Valor: R$ 31.900,00

Publique-se e cumpra-se,

GARCTA DE CARVALHO FILHO



DUAS ESTRADAS
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littl.-'=]

. ESTADO DA PARA]BA

CAMARA MUNICIPAL DE

Casa Francisco Felipe dos Santos

CONTRATo Ne: Og@7/ 2O2O-CP|

TERI'O DE CONTRATO QUÊ ENTRE SI CELEBRAII A CÂMARA MUNICIPAL oE DUAS ESTRAOAS E

LEoMR DA srLVA cosrA, PARA PRESTAçÀo DE sERVrços coNFoRME DrscRrMrNADo NEsrE
INSTRUMENTO NA FORll4A ABAIXO:

Pelo presente instrumento particulan dê contrato, de um lado câma.a Municlpal de Duas Estradas - Rua do
Coméncio, SN - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 9a.5A2.O47/OOO1-45, neste ato representada pelo
Presidente Gilvan Garcia de Carvalho Fi1ho, CPF ne 427.36!,644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado LEOI4AR DA SILVA COSTA - RUA |'IANOEL SELEIRO, 26 - CORDEIRO - GUAMBIRA - pB, CpF ne
472 -21-5.734-76 ' doravante simplesmente CoNTRATADo, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contnato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

cLÁusuLA pRrmErRA - Dos FUt{DAÍiíEl{Tos Do coNTRAToi
Este contrato decorre da licitação modalidade Inexigibilidade ne ÍNOOOOT / 2O2A, p.ocessada nos termos da
Lei Federal ne 8.666/93 e suas alterações e a Lei Collplenentar ns 123, de 14 dê dezêmbro de 2006,
alterada.

cLÁusuLA SEGUNDA - Do oslEÍo Do coNTRÂTo:
O presente cont.ato tem por objeto: Contratação de Senviços Técnicos e Especializados de Advocacia e
Assessoria lurÍdica, para atender as necessidades administrativas deste órgão, durantê o exe.cício
financeiro de 2020.
Os serviços deverão ser prestados de acondo com as condições expressas neste instnumento, proposta
apresentada, Inexigibilldade ne ÍNoOa6!/202O e instruçôes do Contratante, documentos esses que flcam
fazendo pantes integnantês do presente contrato, independente de tnanscrição.

cLÁusuLA TERCETRÁ - Do valoR Ê pREços:

O valor total deste contrato, a base do pneço pnoposto, é de R$ 31.940,00 (TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS
REAIS).
Repnesentado por: 11 x R$ 2.9OO,OO.

pêrtinentes e inerentes à Administração do
lêri<l,J''iv^ Mrhi.ih,l ê ô. nFA.êit^< .1. hF^+i(<âr
pêrtinentes e inerentes à Administração do Podêr
Leglslativo unicipal e os preceitos da profissâo,

Total: 31.goa,aA

cliÁusulA QUÀÂÍÀ - Do REArusra ENTo:
Os preços contratados são fixos pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65r §§
5s e 6er da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilÍbrio econômico-financeiro do contpato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da Lei.8.666/93, mediante
compnovação documental e requerimento expresso do Contnatado.

CLÁUSULA QUINTÂ . DA DOTAçÃO:
As despesas cornerão por conta da seguinte dotação, constante do onçaflento vigente:
Recursos:
ot.oo - 07.o31.7907. 2002 - oa@aoo.oT - 3.).90.36.07

cLÁusuLA sExra - oo PAGAttEt{To:
O pagamento será efetuado nà Tesourênia do Contratante, mediante processo negular, da seguinte naneira:
Mensalmente, para ocorrer no pnazo de trinta dias, contados do perÍodo de adimplemento de cada parcela.

CLÁUsULA sÉTI}tA . oos PRAzos:
o prazo máximo para a execuçâo do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei A,666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da
emissão da Ordem de Serviço:

Início: Inediato

cóDrco DrscRfiír açÃo uNroaDE QUANTTDÂDE p.uNrr/úro p. Torat-
1 Serviços técnicos dê Advocacia e Assessoria furídica lilêsês 11 2.9OO,A8 37.9OO,OO

junto à lustiça Estadual, Fêderâ1 e Taabalhista
(Primeira e Segundã Instânclâs), ao Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba (TCE - PB), nos processos
adr,inistrativos e na técnica Iegislativê deste óagão,
con zeIo, dedicáção e cuidado, observando-sê as noahascon zeIo, dedicáção e cuidado, observando-sê as noahas
pêrtinentes e inerentes à Administração do Podêr
Leglslativo unicipal e os preceitos da profissâo,

Total: 31.goa,aA

[1sE



Conclusão i 1j- (onze) meses
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercÍcio Íinanceiro de 2o2o,
considerado da data de sua assinatura,

CLÁUSULÂ oTTAVA - DAs oBRIGAçõES Do CoNTRÂTAiJTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetÍvamente realizados, de acordo com asrespectivas cláusulas do presênte contrato;
b - Proporcionar ao contlatado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviçoscontratados;
c - NotiÍicar o contratado sobre qualquer irnegularidãde encontnada quanto à qualidade dos serviços,exercendo a mâis ampla ê colupleta fiscalizôção, o que não exime o contr atado de suas res pon sà bilid adescontratuaís e legais.
d - Desi.Bnar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da normêvigente, especialmente para aconpanhan e fiscalizar a suâ execução, respectivamente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de inforDações pertinentes a essas ãtribuiçôes.

cLÁusuLA NoilÂ - DAs oBRTGAçõES oo coNTRÂTADo:
a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estêbelecidos pana o rana de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concennentes à legistação fiscal, civil,
tributáriê e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos u.srridos, a qualquer título,
perante seus fornecedores ou terceinos em razão da execução do objeto contratado;
c - Mantêr Pneposto capacitado e idôneo, ôcêito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato, que o
representê integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contnatante ou a terceiros, decornentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhaoento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratan, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizãção expressa dg Contratante;
g - Manten, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no nespectivo pro.esso licitatório, ap:^esêntando ao
Contratãnte os documentos necessários, sempne que solicitado;

cuÍu5rJLÀ oÉcrÍ{a - oÂ aLTERAçÃo E REscrsÀo Do coNTRATo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acondo entTe as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e sená rescindido, de pleno direito, conforne o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666,/93.
o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôes contratuêis, os acréscimos ou supnessões que
se fizerem necessários, âté 25% (vinte e cinco por cento) do vafor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉcIiTA PRIüEIRA . DAs PEÍ{ALIoADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penali-dades pnevistas nos Ants. 86 e 87 da Lei
8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de O,5% (zero vÍrgu1a cinco por cento) aplicada sobre o
vafor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contnatado; c -
multa de 79% (dez por cento) sobre o valor contnatado pela inexecução total ou pa.cial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e i,mpedimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; ê - declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a
Adninistrêção Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que apficou a penalidade.; f - simultâneamênte, qualquen
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNoA - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comanca de Pirpirituba.

E, por estarem de pleno acotdo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duãs) vias, o qual vai assinãdo
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 04 de Fevereiro de 2O2O.



TESTEMUNHAs
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LEO,IAR OA §ILVÀ COSTA
CPF: O72.215.734-76

"ZzGARCIA DE CARVALHO FILHO

ae 427.367.644-49

PELO CONIRATADO

da cânana



^ 
ESÍADO DA PAMÍBA

CAMARA MUNICIPAL DE

Duâs Estradas - PB, 04 de Fevereiro de 2O2O.

Á
LEctiIAR DA SILVA COSTA

Refêrente: Ordêm de Servigos

Prezados Senhores,

AutorizâtIos o iníci.o inediato dos serviços a partir desta data:

servlços - Contratação de serviços Técnicos e Especializados de Advocacia e AssêssorLa f,urÍdica, para
atender as necessidades aôrinistrativas destê órgão, d[rante o êxercício financêiro de 2O2O.

Considerando ter sido esta empresa vencedora da licitação modalidadê Inêxigibitidade ns
ÍaWSUZOZO e ainda dê acordo com o contrato correspondente assinado entre as partes ne WAl2On-
CPL.

Ciente do Contratado - O4.O2.2O

LEO'4AR DA SILVA COSTA

CPÊ no 072.2A5.734-76

Gasa Francisco Felipe dos Santos

DE CARVALHO FILHO



D. Oficial - Extsato de Inexigibilidade de Licitação n 00001/2020... bt@s://cmduasestadas.pb. gov"br/d-ofi cial-emato-de-hexigibilida...

La PoRraI DATnANspaiÊxclA o Éstc o FÀLE coNosco y FltTRos DE pEseulsa
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D. Oficial - Extrato de lneÍgibilidade de Licitação no 00001/2020
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Gârnara Multicipâl de
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Diário Oficiâl da CâmaÍa Muri.ipal de Duas [srrrd.É
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ESTAOO OÁ PÁR^iBÂ
cÀmÂRA tau lctPÂL oÉ ou^s EsTRÂoÂs

EIÍRÂiO OE [{EXTG|BIUOADE DE LtCTIAÇAO

PROC€SSO Etposiçãa dê },,ôtrvos n rN0300r,2020 OBJETO: Cm1ra6!ãc de S..vços lecnLcos e
EspeálÉados de Ádv@aqa e Ás*ssotrá J!rid,câ. pa,a átendeÍ as nécssrdãCes admrn6rênvas ó6te
óí9ào dura.le o erercrco ll.án.eÍô de 2020 ÊúNDAMENÍO LEGAL AJi 25 tl dà Ler Fede,al fl
ô6ô6/03 e suas arreÉções aUTORTZAÇÂO Gábrnere dô Pie§dêmê RAIIF CAÇÂO Píêsrdenle dà
Câ,ÉÉ em 031022020

Download Ia7 89 KBI
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62020 Câmâh Muni.jpâl de Duâs Estrádâs Íddc6d*ênGrêsê âdor



D. Oficial - Ratificação e Adjudicação - hrexigibilidade no 00001...

l, PORrÁr DAIR ilsPÁnclilctA CEStC 6) FÀLE CONOSCO Í FILTROS OE PESOUISA

@s://cmdusestadas.pb.gov.br/ratifi cacao.e-adjudicacâo-irÉxigi...

lnexigÍbilidade no 00001 /2020
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ESIÁDO OA PARAIBA
c^raRÂ rulllclP L oE Dlas EgrR^oas

RATrFtcÂÇÁo E ÂoJuotc^ÇÃo - rlrExlctBtuDAoÊ t{. 00o0ta02o

l{o§ teímo6 (bs elernêírlos €o.ía.le§ da r.3p.ctva €xposrgáo ê lvblivos quê hslru, o procê§so ê
oôs€À?do o pücce. da As§€3so.E .lúridB. Íel€dle a lrcxiJtihórde de úõüãçáo n' 0001/2020. que
oqdrE: coírÍíâçáo d€ sêr4os TéÚljcoê ê Espeoaleádos ê Âdt§ecie e asldsoae Juridiá. pda
aiender as ô6c.ssldades adm'nir!Étivas d€íê ügâo, durãrtê o êt€rcioo inanceío de 2020i RÁT|F|CO o
mBe3pdd€íre pMêdinÉnio ê ÁDJUDICO o s6u obplo a: IEOMAR DA SlLva COSTÂ - RS 3r.900.@

Download [48.10 KB]
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D. Oficial - Etraio de Contsaro - Inexigibilidade de Licitação n .-. https://cÍÍduasestradas.pb.gov.br/d-oficial-ex.hato-de-conÍratG.inex...
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Diádo Ofi.ial da Câmâra lquniciprl de Duâs f,stmdas

EsÍÂoo o^ P^aÀBÂ
cÂt aRA xurctPAL oE ou^s EsTRÂoas

EXTÂÂ'O OE CONTRATO

OSJÉTO Conlciaçáo de Serv$os Iê..rcos e Êspec,aleaios de AdvEácÉ e A3seseíá Juri66ã pâ€
ale.deÍ ãs nec6srdãdes âdm,n!§Íánvas d6le ÔIgáo du.anre o exercrcio inãn.eüo de 2020
fLlriOAtlrENÍO LEGAr lner'gÊrlúade d€ LIcLiação no 0O0r1r02C DCjÍAÇÀO Recu.§: Oi OO

0103r 10012002 o01oo0o01 33m3601 vtGÉNclA áiéoínatdc exercrclo finarcerc de 2c2ú
PARIES COI{ÍRATANÍ€S: Cãmara [lunErpai de Ouas eslradês e CT N! 00001i2020 - ô4022ô -
l aÔÀtaR ria s vÀ cÔsTA -R§ 3i qôu rlaj
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