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1 OUTROS 

1.1 ERRATA – PORTARIA Nº. 125-A/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ESTADO DA BAHJA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMIRJM 
PODER LEGISLATIVO 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 125-A/2021 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL, ED. Nº 233, de 13/01/2021. 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARAMIRIM, Estado da Bahia, no 
uso das atri buições conferidas por lei: 

RETIFICA: 

ONDE SE LÊ: CONSTITUIR A COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO 

LEIA-SE: ART.1°. CONSTITUIR A COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA 
TRANSMISSÃO DE CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMIRIM 
COMPOSTA POR: PATRÍCIA MAGALHÃES MACÊDO MARINHO -
CONTROLADORA, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - CONTADORA, ANA PAULA 
MARQUES CARDOSO - SECRETÁRIA. 
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2 PORTARIAS 

2.1 PORTARIA Nº. 125-A, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

  • -.., 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMIRIM 
PODER LEGISLATIVO 

PORTARIA Nº 0125-A, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. 

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão de 
Transmissão de Cargo da Câmara Municipal 
de Paramirim, Estado da Bahia, e dá outras 
providencias." 

o PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARAMIRIM, Estado da Bahia, no 
uso das atribuições conferidas por lei , e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso 
IV da Resolução TCM 1.311/2012, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Constituir a Comissão de Verificação da Transmissão de Cargo da Câmara 
Municipal de Paramirim composta por: Patrícia Magalhães Macêdo Marinho -
Controladora, Bruna Neves de Oliveira - Contadora, Ana Paula Marques Cardoso -
Secretária. 

Art. 2°. A Comissão terá a finalidade de anal isar os levantamentos e demonstrativos 
elaborados pela Comissão de Transmissão de Governo, nos termos da Resolução 
TCM nº 1.311/2012. 

Parágrafo Único. A Comissão emitirá relatório conclusivo, até no prazo máximo de 
31 de março do corrente ano, em atendimento ao disposto no art. 7° da Resolução 
TCM nº 1.311/2012. 

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Câmara Municipal Paramirim - BA, 
/ 

a 
Fernan Rog io Oliveira Viana 

Pre idente 

PARAMIRIM · BAHIA 

Este documento foi assinado digitalmente por BRASIL PUBLICACOES E GESTAO PUBLICA LTDA. Para verificar a validade das assinaturas

acesse a Central de Verificação em https://valida.brasilpublicacoes.com.br/ e informe o código 15951D-F982E3-ED67DE-81A59B

https://diariooficial.brasilpublicacoes.com.br/ba/paramirim/camara


 
 

Edição disponível em: https://diariooficial.brasilpublicacoes.com.br/ba/paramirim/camara 
 
 
 

5 
DIÁRIO OFICIAL 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARAMIRIM 

Terça-feira 
26 de janeiro de 2021 

Ano IX, Edição nº. 236 
 

3 CONTRATOS 

3.1 RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – CONTRATO Nº. 003/2021 

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2021 
 
 

Espécie   : Prestação de Serviços 
Inexigibilidade  : 001/2021 
Contrato   : 003/2021 
Resumo do Objeto  : Prestação de serviços técnicos especializados em 
assessoria e consultoria patrimonial, parlamentar, legislativa, licitações e contratos. 
Modalidade   : Inexigibilidade conforme estabelecido no Artigo, 25, 
inciso II c/c o art. 13, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 14.039/2020. 
Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária: Câmara de Vereadores; 
Atividade: Manut. dos serviços da Camara; Elemento da Despesa: Serviços de 
Consultoria 
Valor Total do Contrato : R$ 60.000,00   
Valor a Pagar por Mês : R$ 5.000,00 
Vigência do Contrato : De 08/01/2021 à 31/12/2021 
Assina Pela Contratante : FERNANDO ROGÉRIO OLIVEIRA VIANA – Presidente  
Assina pela Contratada : José Washington Santos – EMPRESA BAIANA DE 
ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME - CNPJ nº. 02.952.433/0001-72 
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3.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2021 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 
 
 
 
 

Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si celebram a CAMARA MUNICIPAL 
DE PARAMIRIM – BA e a EMPRESA 
BAIANA DE ADMINISTRAÇÃO EIRELI - 
ME. 

 
 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, a 
CAMARA MUNICIPAL DE PARAMIRIM – BAHIA, sediada na Av. Botuporã, 195, 
Centro, na Cidade de Paramirim, Estado da Bahia, CEP 46.190-000, inscrita no CNPJ 
sob nº 03.523.765/0001-02, neste ato representada por seu Presidente o SR. 
FERNANDO ROGÉRIO OLIVEIRA VIANA, brasileiro, maior, agente político, 
Identidade nº 02800623 20 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 237.400.005-20, aqui 
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a EMPRESA BAIANA DE 
ADMINISTRACAO EIRELI - ME, CNPJ nº 02.952.433/0001-72, empresa sediada na 
Rua Bruno Bacelar, 289, Alto Maron, Vitória da Conquista – BA, representada neste 
ato pelo SR. JOSÉ WASHINGTON SANTOS, brasileiro, maior, capaz, empresário, 
Identidade nº 01.104.816 66 SSP/BA e CPF nº 787.483.308-25, encontradiço a Rua 
Bruno Bacelar, 289, Alto Maron, Vitória da Conquista – BA, aqui denominado 
CONTRATADO, que ajustam e contratam o seguinte com base art. 25, inciso II c/c o 
art. 13, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
14.039/2020: 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETOS  
O objeto do presente contrato é prestação de serviços técnicos especializados em 
assessoria e consultoria patrimonial, parlamentar, legislativa, licitações e contratos. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇAO 
O presente contrato será executado com a realização de todos os serviços à área 
acima especificada, mês a mês durante o período de vigência do presente. 
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CLAUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS 
A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) em mensalidades iguais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
 
Parágrafo Primeiro – O preço ajustado neste contrato será corrigido a cada doze 12 
(doze) meses, a partir da data de assinatura deste, independentemente do número de 
parcelas que tenham sido faturadas, ou na menor periodicidade permitida pela 
legislação pertinente, nos termos da Lei de Licitações, até o limite, para mais ou para 
menos, de 25% (vinte e cinco porcento), tendo como base o incide do Governo Federal 
IGP-M, ou na falta deste, qualquer outro índice oficial e que mais eficientemente reflita 
os efeitos inflacionários da moeda corrente nacional. 
 
Parágrafo Segundo - O CONTRATADO deverá apresentar, mensalmente junto a nota 
fiscal dos serviços, planilha contendo, no mínimo, descrição, valores e percentuais 
dos custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos 
necessários à execução do serviço. 
 
CLAUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
O prazo do presente contrato vigorará de 08 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 
2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta da Dotação abaixo 
discriminada: 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01.00 - Câmara de Vereadores 
ATIVIDADE: 2.003 - Manutenção dos Serviços da Câmara 
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria. 
 
CLAUSULA SEXTA – DAS GARANTIAS 
A CONTRATADA responsabiliza-se pela execução de todos os serviços inerentes à 
área acima especificada, que serão prestadas pelo representante da contratada e/ou 
por profissionais por ele designado. 
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CLAUSULA SETIMA – DAS SANÇÕES, MULTAS E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
O descumprimento, pela Contratada, de quaisquer cláusulas e/ou condições 
estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação, pela Contratante, das 
sanções constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a saber:   
I.  Advertência;  
II.  Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração pelo período de até 24 meses;  
III.  Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou 
parte deste, calculada sobre o valor correspondente.  
IV.  Multa de 10% (dez por cento) do valor contrato, pela não prestação de 
serviços;  
V.  Multa de 5%  (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das 
especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;  
VI. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
CLAUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o presente 
contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.    
 
Parágrafo único – A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do 
referido diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes conseqüências 
contratuais: 
I. aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na Lei 8.666/93;  
II. execução da garantia contratual, se houver;  
III. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à Administração.  
 
CLAUSULA NONA – DA LEGISLAÇAO – Art. 77 da Lei 8.666/93 
No caso de rescisão antecipada do presente, SEM JUSTA CAUSA,  a parte que der 
causa ao rompimento do contrato, FICA OBRIGADA A PAGAR A OUTRA O VALOR 
CORRESPONDENTE AO PRESENTE CONTRATO. 
 
CLAUSULA DECIMA – DA TAXA DE CAMBIO 
Não se aplica. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇAO APLICADA 
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O presente contrato será regulamentado pela Lei 8.666/93, nos termos da Licitação 
de Inexigibilidade nº 001/2021. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Publicar o resumo do Contrato no local de costume. Fiscalizar a execução dos 
trabalhos segundo os termos estabelecidos. 
 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES: 
A - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE: 
1º -  Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos 
incisos I e II e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. 
2º - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 8.666/93. 
3º - Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de 
sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 
4º - Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. 
5º - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado, Art.7 da Lei 8.666/93. 
6º - Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. (art. 71 "caput" da Lei 
8.666/93).  
§ 1º - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos 
neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização. 
7º - A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento 
executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. 
9º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 
8.666/93. 
10º - O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste contrato, 
implicará nas conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei. 8.666/93. 
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B - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA: 
1º - Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 
sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
I . devolução de garantia se for o caso; 
II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III. pagamento do custo da desmobilização. 
2º - Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de 
obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além 
do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
3º - Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa 
dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. 
4º - Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou 
sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente 
por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 
5º - Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES 
DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
Fica o contratado obrigado a assumir o fornecimento do serviço durante toda a 
execução do contrato, cuja habilitação e qualificação estão citadas no Contrato Social 
da empresa, conforme art. 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO  
I - No curso da prestação dos serviços, caberá à CONTRATANTE, o direito de 
fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição 
qualitativa dos serviços prestados.  
 
II - A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor 
designado para tal fim.  
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III - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 
do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados à 
contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da 
contratada na execução do contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca da Contratante, para dirimir quaisquer duvidas oriundas 
do presente Contrato, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 
E, por estarem justos os contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Paramirim – BA, 08 de janeiro de 2021. 
 
 
_______________________    ______________________ 
Câmara Municipal de Paramirim    Empresa Baiana de Adm. Eireli - ME 
Contratante       Contratado 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
____________________________   ____________________________ 
RG__________________SSP/BA   RG__________________SSP/BA  
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