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ESTADO DAPARAÍBA
PREFEITL]RA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

Ruâ Sievcrino TeorôDio. 129 - Planalto - CEp 58.295-000 _ Santânâ íloc Garrores _ pB
c-zrel Dlqbi t ura(qsah tanadoscarmtês.pb. eov. br

Tdefones: 3185- 1 22âl3.r&5. 1 063

Qr

TERNTO DE RATIFICAÇÃO

INtrXIGIBILIDADE 0002t2020

O PREFETTO CONSTITUCIONAL DO MUNCÍPIO DE SANTANA DOS
GARROTES, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 59, incisos XXVI
da Lei orgânica deste Municipio, nos autos do processo em epígrafe, etc.:

I'UNDAMENTAÇÃO: Art. 13, incisos III e V, e art. 25, inciso II, parágrafo l.da Lci
8.666193, ainda, art. 2o, parágralo lo, art. 5", art. 70 e aÍ. 33 da Lei 9.906/94 - Código de
Etica e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

OBJETO: Contratação direta, para execução dos serviços especializados requisitados,
pelo Escritório Batista e Remígio Advogados Associados, inscrito no CNpJ:
14,342.3541W01-29, com sede na Rua Professor Conrado, sn, piancó /pB,
reconhecendo que o profissional qualiÍicado detém notórios, capacidade e coúecimentos
tecnico-cientificos para o desempenho das funções especificadas, além de gozar da
privativa confiança pessoal do Chefe do Executivo Municipal, pelo valor global de R$
52.8ü),0 (cinquenta e dois mil reais), dando um valor mensal de RS 4.4fi),00 (quatro
mil e quinhentos reais).

RATIFICO os termos do procedimento de contratação direta em epígraie, por
Inexigibilidade de Licitação, em harmonia com o douto Parecerjurídico acostado pelo
advogado que o subscreve

San Garrotes, l5 de janeiro de 2020
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ESTADO DAPARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAI DE SANTANA DOS GARROTES

Rua Scvcrino Teotônio. 129 - Planatto - ODP l-r8. ?95.000 - Saníana tlos Garrotea - pB
e-Drâr? prcfeiiura@sanaanadossarrot€s,pb.sov.br

Têlefones: 3 las- 122í)/3,185- 1063

HOMOLOGAÇÃO

IN EX IG IBILID.4,DE OOO2/2020

O PREFEITO CONSTITTJCIONAL DO MUNCiPIO DE SANTANA DOS
GARROTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos XXVI
da Lei orgânica deste Município, nos autos do processo em epígafe, etc.:

Face ao cumprimento de todas as disposições legais, por parte da Comissão
Permanente de Licitação deste Municipio, e tendo em vista a documentação que instrui
todo o processo em epígrafe, especialmente o Parecer Jurídico de fl., HOMOLOGO a
decisão de julgou inexigível o processo de licitâção para a contratação do Escritório
Batista e Remígio Advogados Assoeiados, inscrito no CNPJI l4.t42.314tMl-29,
com sede na Rua Professor Conrado, sn, Piancó [PB, para exercer as funções de
Assessorjurídico desta Municipalidade e outras coÍrelâtas, na forma prevista em contrato
pelo valor global de R$ 66,0fl),fi) (sessenta e seis mil reais), dando um valor mensal de
R$ 5.5ü),fi) (cinco mil e quinhentos reais).

Junte-se o contrato firmado pelas partes;

Publique-se o extrato do conhatoi

Arquive-se.

San s Carrotes, 15 de janeiro de 2020
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

Rua Sevorino Teotônio. 129-Planalto - OEP li8. ?95-0fi) - Scntuna dos Garroles - pB
ê-rrál Drefeituraa4sântanadossârrotes.pb,sov.br

Telefones: B4&5- I 22dj].tE5- l068

CONTRATO DE PRESTAÇÃO Os SERVrÇOS

Contrato de prestação de serviços de consultona e

assessoria jurídica que entre si celebram a Prefeitura
Municipal de Santana dos Garrotes e o Escritório
Batistâ e Remígio Advogados Associados.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os signatários, de um lado:
PREFEITIIRA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA
PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público intemo, CNPJ 08.942.211l0fi)l-55, com
sede e foro na cidade de Santana dos Garrotes, sita à Rua Severino Teotônio, 129
Planalto - CEP 58.795-000, neste ato representado pelo seu PREFEITO
CONSTITUCIONAL, DR JOSE PAULO FILEO, brasileiro, casado, médico, RG
1509805-5SP,PB, CPF 907.654.004-72, residente e domiciliado na Rua Anrônio pinto,
s/n - Centro - igualmente neste Município, adianta chamada somente CONSTITTIINTE
e, o Escritório BATISTA E Rf,MÍGIo ADvoGADoS ASsoCIADos. inscrito no
CNPJ: f 4342.3541W01-29, com sede na Rua Professor Conrado, sn, piancó /pB -.
doravante denominado apenas CONSTITUÍDO, firmam o presente consubstanciados
nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁ[ISULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui o objero desta avença a
contÍatação de serviços especializados de consultoria e assessoria juridica e outros
correlatos para serem prestados em favor da Prefeitura Municipal de Santana dos
Garrotes, Paraíba, na forma que segue.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS oBRIGAÇ0ES Do CoNSTITUÍDo - o
CONSTITUÍDO obriga-se, a prestar seus serviços profissionais de consultoria e
assessoria jurídica na defesa dos direitos e interesses da CONSTITUINTE, para tanto
descmpenhando com zelo o mandato judicial ora outorgado c assumido, c
especificamente

I - Prestar serviços de CONSULTORIA ruRÍDICA, no escritório do CONSTITUÍ
ou na sede da CONSTITUINTE, estando à disposição para prestaÍ esclarecimentos orais
ou esçritos, sempre que for solicitado, salvo quande presente em audiência administrativa
ou judicial.

II - Prestar ASSESSORIA JLJRÍDICA patrocinando a defesa dos interesses da
CONSTITUINTE em todas as ações judiciais e administrativas em que for ré ou autora,
bem como, mas não exclusivamente: emitir pareceres jurídicos, ministrar cursos e
palestras para os integrantes da administração pública, quando for o caso, e1c.

III - A TABELA DE HONORÁRIOS MiNIMOS e paÍe integrante desre instrumenro e
as partes declaram expressamente o conhecimento e aceitação do seu conteúdo.
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notadamente quanto âos vâlores referentes âo pagamenÍo de diárias e transporte,
quando do excrcício das funções do coNSTITUiDo fora da circunscrição territorial do
Município de Santana dos Ganotes.

DAS OBRIGaÇÕES DA CONSTITUINTE - A CONSTITUINTE, obriga_se:

I - -9t remuneração dos serviços descritos na cláusula anterior, WgaÍ ao
CONSTITUIDO, a título de remuneração mensâ|, o valor global ae nS 6O-OOO,OO
(sessenta e seis mil reais), dando um valor mensal de R$ S.S00,0O (cinco mil e
quinhentos reais) por meio de transferência bancária para conta aberta com esse fim
específico,junto ao Banco do Brasil, ou por qualquer outro meio lícito de pagamento.

II - Pagar às taxas, custas e despesas processuais, fotocópias, autenticações cartorárias,
ou quaisquer outras despesas necessiírias ao andamento processual;

lll - Pagar aj uda de custo, a tílulo de verba indenizatória, sem incidência de quaisquer
tnbutos, no valor de R§ 4fi),ffi (quatrocentos Reais) mensais, na lorma prévistá no
rnciso I:

ESTADO DAPARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAI DE SANTANA DOS GARROTES

Ruâ Íieverino Teotôúo. 129- Planalto-CEt,lt8.?gS-OOO-Sántana dos (iarrotes pB
€-rral Drefeiturâúisantanadosgafrotes.Db.qov.br

Tclefoues: 3.ttj6. I 226i:j.18,5 1063

IV - Ressarcir ao CONSTITUÍDO as despesas com locomoção" hospedagem e
alimentação, que se fizerem necessárias à instrução e bom andamento das ações, bem
como, efetuar o pagamento de diárias, quando da prestação do serviço fora da
circunscrição territorial deste Município, segundo os valores constantes da Resolução no
10/2002, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional paraíba, cujos valores serão
acrescidos ao pa.gamento seguinte ao fato, na forma prevista no inciso [.

V - O fomecimento de documentos e informações necessários à instrução da defesa de
scus dircitos., que sejam de scu particular accsso, nos prÍvos e formas solicitados pelo
CONSTITUIDO

CLÁUSULA TERCETRA - DA SUCUMBÊNCIA - Na hipotese de obtenção de
sentença favorável nas açôes, em consonância com os art. 22 a 26, da Lei Federal n
8.906/9.4, os honorários, a gue a parte contrá,ria ficar obrigada a pagar, pertencerá fft
totalidade, ao CONSTITUÍDO, independentemente do figamento totat ou parcial,
parte do CONSTITUINTE, dos honoriirios ajustados no inciso I e II.

*CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - O presente ContÍaro terá vigência de 12
(doze) meses. com início no mês de janeiro de 2020 ate 3 I de dezembro do mesmo ano.

CLÁT]SITLA QUINTA - DO PAGAMENTO E DA PRf,VISÃO
ORÇAMENTÀRIA - O pagamento dos valores previstos nos incisos I e Ill da
CLAUSULA SEGUNDA deverá ser efetivado até o último dia útil de cada mês de
serviço prestado, observando-se ainda, que em atendimento à disposição do art. go da
Lei 8.666193, as despesas com a execução desle contrato correrão por conta da Dotações
20.020 - Projeto de atividade: 04 123 2013 2(X)8 Manutenção das Atividades
Administrativas da Secretaria de Finanças 000071 3390 35 99 - 3390.35.99.001.

ç\s.---'-'

a

J
-J

,!.ts(w
\.=J



COl/ISSAO PER[/ANENTE DE LIüIACAO

EM BRANCO



EN ,ê\
Àí.le-

o Fls.---- ô
À

a

Dotaçôes Orçamenüírias: 20.060 - 000651 3390.35 99 Serviços de Consultoia - 3390.39
99 001

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

Rua Scverino Teotônio. t29 - Planalto - CEp 58.795-000 Santans dos (iârrotes - pB
e.rzaü »refeitura(arsanlanaílolrp&rrotes,ob.eov.lrr

Telefones: 3.t8S- 1226/8,185. 1063

À;

CLÁUSULA Sf,xTA - poslÇÕEs LEGAIS APLICÁVEIS Nas retações
obrigacionais advindas deste contrato, e paÍa os atos advocatícios próprios à sua
execução, aplica-se, no que couberem, as nornÉrs legais, regulamentares e eti;as, relativas
ao exercício da Advocacia, especificamente no que dispôem as Leis g.906/94 e g.666193,
sem prejuízo das outras previsões legais aplicáveis à especie.

cl-Áustll-A SÉTIMA - Do FoRo - As partes contmtantes elegem o Foro da comarca
de Piancó - Paraíba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja para eventual solução de quaisquer questões decorrentes da execução das disposições
contidas neste instrumento.

E para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, como prova de assim haverem
contratado, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
acompanhados de 02 (duas) lQltemunhas instrumentárias, a tudo presentes

Santana dos Garrotes, I 5 de janeiro de 2020

Prefeiture
José Paulo
CO TA

\
Escritório Ba
CNPJ:14.34
CONTRATADO

TESTEMUNHAS

cPF: O 59. l Laq bl

ta e Remígio Advogados Associados
10001-21)
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"9',ESTADO DAPARAÍBA
PREFEITURA MLTNICIPAI, DE SANTANA DOS GARROTES

Rua Severino Teolónio. t29 - Planalto - CEp 58.79n.0m - Santâna Ílos aiarrotes _ pB
ê-rrrar, Drefêitura(4santanadosqarrotes.pb.sov.br

Tetefoncs: 3{85-t22{V3.1&5- l065

EXTRATO DE CON'I'R{TO

INEXIGIBILIDADEDE I,ICITAÇÃO N" OOO2/2020

INSTRUMENTO: TNEXIGtBTLTDADE DE LTCITAÇÀO N" 0002/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/pB

CONTRATADO: Escritório Batista e Remígio Advogados Associados, inscrito no
CNPJ: 14.342.354/0001-29, com sede na Rua professor Conrado,
sn, Piancó /PB.

OBJETO: Contratação de serviços especializados de consultoria e assessoria
jurídica, e outros correlatos, para serem prestados em favor da
Prefeitura Municipal de Santana dos Carrotes,/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 66,000,fi) (sessenta e seis mil reais), dando um valor mensal
de R$ S.Sfi),fi) (cinco mil e quinhentos reais).

PRAZO: I 5 /0 1 12020 até 3 I I I 2/2020

Sanlan , l5 dejaneiro de 2020
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