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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

^ SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 198/2021.

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL,ASSUNTO
REFERENTE AO CONTRATO N° 003/2021.

BASE LEGAL - Art. 57, Inc. II, da Lei Federal 8.666/93.

OBJETO - Contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria e 

consultoria jurídica da Câmara Municipal de Simões Filho.

PERÍODO DA PRORROGAÇÃO - 01.01.2022 a 30/11/2022

CONTRATADA: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000
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Simões Filho, 29 de novembro de 2021.

Processo Administrativo: n° 198/2021 

Origem: Diretor Administrativo 

Destino: Diretoria Financeira

Assunto: Prorrogação da Vigência contratual com a empresa VAGNER CUNHA & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Prezado Senhor:

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria, informações quanto à existência de 
previsão orçamentária para efetuarmos as despesas com a prorrogação da vigência 
contratual da empresa acima mencionada, referente ao contrato n° 003/2021 (cópia em 
anexo) que terá vigência até 31 de dezembro de 2021, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada nos serviços de assessoria e consultoria jurídica da Câmara 
Municipal de Simões Filho. O valor total referente à prorrogação é de R$ 141.900,00 (cento 
e quarenta e um mil e novecentos reais) correspondente ao novo período de 01/01/2022 a 
30/11/2022. Assim solicito também, na oportunidade, que nos discrimine a dotação 
orçamentária que correrá tal despesa.

Atenciosamente,

André Liiiz Bispo dos Santos

Dir rativo
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 003/2021

2i

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 
FILHO E O ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA VAGNER CUNHA & 
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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Pelo'presente'contrato de prestação de serviços à CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 
FILHO ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ 13.612.270/0001-03, com sede à Praça 
dà Bíblia, S/N, Centro - Simões Filho - BA. Aqui representado pelo seu Presidente, Sr. 
Erivaldo Costa dos Santos, brasileiro, portador do RG nu. 248865307 SSP/BA, inscrito 
no CPF/MF sob o n° 400.149.405-15, de agora em diante denominado CONTRATANTE, 
e o escritório de advocacia VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito 
no CNPJ n° 11.865.892/0001-00, situado na Rua Alceu Amoroso Lima, n° 668, salas 
806/810, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia representada pelo sócio Sr. Vagner 

Bispo da Cunha, portador do R.G. n° 4022299-32, SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n° 
748 604.025-53, inscrita na OAB Seção Bahia sob o n° 16.378, doravante denominado 
CONTRATADO, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n° 004/2021, 
Notas de Empenho n° 36 e 37/2021, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
002/2021, nos terryios da Lei Federal n° 8.666/93 e, consoante as seguintes cláusulas e 
condições:
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01. OBJETO

e i01.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço de assessona e consultoria 
juridica, consistente nos seguintes serviços:
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Consultoria em licitações e contratos, por via de capacitação da equipe interna 
sobre as rotinas de compra, a luz das orientações da AGU e acórdãos do TCU;

Auxilio na elaboração de projetos de lei e auxilio à Procuradoria Juridica da Casa

Legislativa

i

i
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

.1- Realização de workshop com orientação sobre a estrutura de processos,
, ( i I • '

implementação da gestão de tramitação dos procedimentos;
! ’V:) ,, n ■

- , rOriéntação para a realização de auditoria tanto na fase interna quanto externa de
! . '' i i

procedimento, antes de encaminhamento para os órgãos de controle;

Orientação para as equipes de fiscalização e gestão de contratos, com uso de 
check list para observação das rotinas;

■ Dpfesas perante os tribunais de Contas TCM, TCE, TCU e Ministério Público, 
relativas ao objeto da presente proposta;

' i ' ' .'l'.

'Defesa dos interesses da Administração em demandas judicializadas, por via de 
Atpões.Ordinárias, MS, e qualquer outra que se relacione a matéria objeto deste Termo 
de Referência;
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02. REGIME DE EXECUÇÃO

I

02.1. O serviço que se trata a cláusula será executado no regime de empreitada por
. ■ i •

preço unitário.
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% °03. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

!

1
|I
II
ll

03 1. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa 
prevista np artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.

!
03.2' Manter durante toda execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
contratação. <TJ

IIlí!

03.3 Não .utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a 
exemplo de, empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

03.4 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
propostai còm a alocação dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais; èl

2
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

03.5 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixàdd) pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitbà o’u incorreções;
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03.6; Rfespòhsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com'os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 
de 1990)', ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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03„7 Comdnicar âo Fiscal do Contrato qualquer empecilho à execução do contrato a 
tempo ifiefsérem tomadas as medidas cabíveis para que não atrase a execução do 
contrato.
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03.8 Re,sponsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias, comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência 
não transfere responsabilidade à Contratante, rsi CO
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03.9 Guardar inteiro sigilo, dos serviços contratados e dos dados transferidos, incluindo 
sua documentação, reconhecendo serem estes de propriedade e uso exclusivo do 
Contr'atánte,í sendo vedada à Contratada sua cessão, locação ou venda a terceiros, sob 
pena de'responsabilidade civil, penal e administrativa.
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04. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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04.1 : Proporcionar os recursos indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais, inclusive as instalações físicas para o desenvolvimento das atividades, bem 
como computadores com acesso à internet;

04.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especiàlmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis; /

3
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04.3 Efetuar ps pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas 
as condições^ contratuais; s

Q-I•!' .
04',4 Arcar' com as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e demais 
despesas inerentes aos serviços, quando da execução de serviços por profissionais da 
Contratada; fora da sede do município de Simões Filho ou de Salvador.

■ '•dí" \
04.õ Efetuar'as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida. 1
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04.6 Aplicar sanções, se necessário, conforme previsto no contrato;
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05. DA FISCALIZAÇÃO

ll
05.1.1 Os'serviços ajustados pelo presente contrato serão fiscalizados por pessoa 
credenciada ,do CONTRATANTE, através da Diretoria Administrativa com poderes para 
verificar.o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições.
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I!06. DA VIGÊNCIA

f §06i1. O referido contrato entrará em vigência de 29 de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021, podendo ser renovado, por iguais e sucessivos períodos, caso

;!i f ,
convenha às partes, de acordo com as disposições na Lei Federal n° 8.666/93.
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07. VALOR DO CONTRATO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LICITAÇÃO
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07; 1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA, a importância global de R$ 143.190,00 (cento e quarenta e três mil e 
cento e:noventa reais).

07.2. Do valor do Contrato 60% (quarenta por cento) representa os gastos com insumos 
e impostos e os 40% (quarenta por cento) restantes relativo à mão-de-obra.

07.3. As dotações orçamentárias do presente contrato são:

A
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!:. :

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho;

Atividade: 01.031.001.2001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara;
2

Q.

!!
Elemento de Despesa: 33.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes dei.i-i ¥
Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias/Outros Despesas de Pessoal -
terceirização - Pessoa Jurídica.
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Ôrgao/Ünidade: Oi .01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho;

Atividade: 01.031.001.2001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara;

Elehiehto de Despesa: 33.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico.

íil. . l/l fÒ 
-C
O <e

^ IrO

B I
QU br ro O

‘E'S— u

1 § 
íl o
-- s
o- c
- .S’
O ^-1

° á"

1,

07.'3. O objeto deste contrato teve a licitação inexigida, conforme processo de
'I " :

Iriexigibilidade de Licitação n°. 002/2021

I ;

08. FORMA DE PAGAMENTO
It ■

080;. O. CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor global de R$ 143.190,00
i 1 ' .i , ;

(cento e quarenta e três mil cento e noventa reais), sendo a primeira parcela no valor 
dé R$ 1.290,00 (mil duzentos e noventa reais), proporcional a 03 (tres) dias do mês de 
janeiro de 2021 e 11 (onze) parcelas mensais de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos 
reais)..
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09. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

If09.1. Se, na execução deste Contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade 
ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a 
CCNTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei n° 

poderá sofrer as seguintes penalidades ou sanções:
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a) Advertência por esõrito;
. ■ n .1 ' v
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bj,, Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação 
devidamente atualizados, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 
87'da Lei 8.666/93, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o
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1 : CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA1
Tngelus PAcrT

contrato, no’prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada 
caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 2

UJ, | 1

cj:Multá de!;2%. (dois por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatado 

o • descumprimentò de qualquer obrigação prevista no termo contratual, ressalvadas 
aquelas òbrigáções para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;
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d) Multa d,e '10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação nos casos de 
rescisão/ahúlação da contratação por culpa da CONTRATADA.
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09.2 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de 
aplicação ‘ de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da 
CONTRATÁDA por eventuais perdas e danos causados â CONTRATANTE. S O

TO
O- ?- & 
o Cõ09.3. Á multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data de recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. rvi cd
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09.4..;O'valor'da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito 
existenje na CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da 
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
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09.5. As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis.
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09.6. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na assinatura 
do contrato bu na exècução dos serviços advier de caso fortuito ou de força maior.

i

h
09.7. A atúação da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas será 
registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Simões Filho.

09.8. Em: qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados â 
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa

6
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10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

.
10.1. A CONTRATADA não poderá transferir a execução dos serviços de que trata o 
presente contrato, nem tampouco, transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste 
contratçj Vip todo'

5

ou em parte, salvo com consentimento por escrito da CÂMARA 
MUNICIPAL, através da DIRETORIA ADMINISTRATIVA.

10.2.' Ficam reservados à Câmara Municipal de Simões Filho o direito e a autoridade 
pára Vésplver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto, no 
Contrato', e em tudo mais que de qualquer forma relacione, direta ou indiretamente, com 
ó pbjeto desta contratação.
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10.3. ;Éste contrato é regido pela suas cláusulas, pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios 
da teoria geral, dos contratos e as disposições de direito privado, conforme disposto no 
artigo 54, da Lèi 8.666/93. rs co
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11. DA RESCISÃO CONTRATUAL

11 I 
S| 
S -E
5 S

11.1.. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as 
cqnseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
8 666/93 e alterações posteriores. f 3
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!
11.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

ro o-
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I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos
’ ; : , i'' I '

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;I

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração;

!

Ill - Judiciai nos termos da legislação.
7
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11.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçãoe 
escrita é fundamentada do Prefeito Municipal. 7, '...

Q-

11.4. Nb caso de rescisão contratual determinada por ato unilateral da Administração 
serão formaitmento motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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12:1. l-Eleger-sè-á 0 FORO DA COMARCA DE SIMÕES FILHO, renunciando as partes 
a qualqlier outro, por mais privilegiado que seja. para apreciar e dirimir as dúvidas e 
cofitrovérsias porventura decorrentes da interpretação e execução deste contrato.
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3 §13. DAS CONDIÇÕES FINAIS

o úo
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13.1. Assim havendo ajustados, fizeram imprimir este instrumento em 3 (três) vias, que

são rubricadas em todas as suas folhas e assinadas, a última delas, pelos
• í, •' ‘ ^

representantes', legais das partes e pelas testemunhas presenciais, para os efeitos 
jurídicos.
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SIMÕES FILHja .-t,BAHIA, 29'áe janeiro de 2021.
!■’:

!

CÂMARA* ’AL DE SIMÕES FILHO - Contratante
-ol 
£ ^

roII
£VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Contratada

s I

TESTEMUNHAS:

‘iíX/JAy

WWs-2.0 cpfCPF:
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Simões Filho, 29 de novembro de 2021.

Processo Administrativo: n° 198/2021 

Origem: Setor de Contabilidade/ Diretoria Financeira 

Destino: Diretor Administrativo

Assunto: Prorrogação da vigência contratual com a empresa VAGNER CUNHA & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS. Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica.

Senhor Diretor:

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Senhoria, a respeito da existência de dotação 

orçamentária, informo que:

a) Existe previsão orçamentária para e fica reservado o valor de R$ 141.900,00 (cento e 

quarenta e um mil e novecentos reais) para o novo período de 01.01.2022 a 30.11.2022.

b) A dotação orçamentária para a despesa será:
Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho;

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara

Elemento de Despesa: 3.3.90.34.01 - Outros Despesas de Pessoal - Terceirização -

Pessoa Jurídica

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho;

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Atenciosamente,

Maria de Fátima da Silva Guache Pattas
TÉC. CONTABILIDADE 

Matricula n° 033032

*\

Praça da Bíblia, s/n - Centro -CEP. 43.700-00 - Simões Filho - Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br

http://www.camarasimoes.ba.gov.br


a
-ggBsas»- -<\ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

n rií < II %T O<C
t^HGELUS PACJ.g

,•
Simões Filho, 02 de dezembro de 2021.

Processo Administrativo: n° 198/2021

Origem: Diretor Administrativo

Destino: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Assunto: Prorrogação da vigência contratual com a empresa VAGNER CUNHA & 
ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Senhor Presidente.

Considerando que esta Casa Legislativa firmou o Contrato 003/2021 com a empresa 

VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS em 29.01.2021, com objeto: 

Contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria e consultoria 

jurídica da Câmara Municipal de Simões Filho, venho por meio desta, informar a 

Vossa Excelência, que o contrato em questão deve ser analisado para o fim de 

promover instrumento aditivo de prorrogação contratual, tendo em vista a 

necessidade da continuidade da execução descrita, que é de natureza continuada e 

relevante ao bom andamento das atividades precípuas desta Administração. 

Ademais, durante a vigência contratual, as necessidades da Câmara têm sido 

atendidas, até o presente momento.

Isto posto, cabe salientar que a referida empresa nos encaminhou, no dia 

02.12.2021, uma carta com manifestação de intenção na prorrogação do Contrato 

003/2021, em anexo. Nesta, a empresa mantém inalteradas as demais cláusulas 

pactuadas inicialmente; os preços contratados permanecem vantajosos para a 

Administração e estão adequados com os praticados no mercado; existe 

disponibilidade orçamentária para fazer frente às despesas; inexistem encargos 

contratuais superiores aos já pactuados; possibilita-se a execução contratual; a 

renovação em apreço não ocasiona transfiguração do objeto originalmente
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contratado. Com isso, se pretende preservar o princípio e eficiência dos servi 

públicos.

Resta deixar consignado que a empresa apresenta adequada habilitação jurídica e 

regularidade fiscal, conforme consta nos autos do respectivo processo. Dessa forma, 

solicito a Vossa Excelência às providências necessárias, se assim entender 

conveniente.

Atenciosamente,

André Lúiz Bispo dos Santos

íTTisírativo



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 
quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 12:02 
'guttemberg@vagnercunha.com. br' 
RENOVAÇÃO CONTRATUAL

De:

Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezados,

Informamos a empresa VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, QUE O CONTRATO NUMERO 003/2021, 
firmado com a CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, estará vencendo em 31.12.2021.Desse modo, para que o 
referido não perca sua continuidade, solicitamos que essa empresa nos envie um comunicado manifestando o seu 
interesse, ou não, em prorrogar o prazo, o mais breve possível, para que possamos tomar as medidas decorrentes.

A comunicação deverá ser endereçada ao diretor da Câmara, o Sr. André Luiz Bispo dos Santos.

Atenciosamente,

Elder Celestino de Paula 
Setor de Licitação e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Telefone | 71 2108.7236

1

mailto:licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br
mailto:guttemberg@vagnercunha.com
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ySalvador - Bahia, 02 de dezembro de 2i

Exmo. Sr.
André Luiz Bispo dos Santos
Diretor da Câmara de Vereadores de Simões Filho

Excelentíssimo Senhor Vereador

Com os cordiais cumprimentos de estilo, sirvo-me do presente, 

para manifestar o interesse na prorrogação do contrato n° 003/2021, 

firmado entre o escritório Vagner Cunha e Advogados Associados e a 

Câmara de Municipal de Simões Filho, cujo prazo finda-se em 31 de 

dezembro do corrente ano.

A comunicação faz-se necessária, em atenção a solicitação 

encaminhada pelo setor de compras e licitações do município, que 

requisitou dessa assessoria o apontamento do seu interesse, ou não, na 

prorrogação do prazo.

Assim, tendo em vista os interesses recíprocos, bem como a 

necessidade de continuação dos serviços prestados, que beneficiam 

direta e indiretamente a população de Simões Filho, reiteramos o 

interesse na prorrogação do termo.

No mais, reforçamos os votos de estima e apreço. 

Atenciosamente,

Vagner Bispo da Cunha 

OAB/BA 16.378
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

11.865.892/0001-00

VAGNER CUNHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R ALCEU AMOROSO LIMA 558 AMERICA TOWER S 809 / CAMINHO 
DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112901224660235652

Informação obtida em 06/12/2021 14:26:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

06/12/2021https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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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°: 20215061205

RAZÃO SOCIAL

VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS -EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

11.865.892/0UUI-UÜ

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física 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 06/12/2021, conforme Portaria nu 918/99, 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.

RelCertidaoNegativa.rptPágina I de I

http://www.sefaz.ba.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ: 11.865.892/0001-00

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 Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:03:23 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2022.
Código de controle da certidão: B88C.B97C.95FA.3CD5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 337.645/001-54 
CNPJ: 11.865.892/0001-00

Contribuinte:
Endereço:

VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
Rua Alceu Amoroso Lima, N° 558 
Não Informado 
CAMINHO DAS ÁRVORES 
41.820-770

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 3o, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 14:22:16 horas do dia 06/12/2021. 
Válida até dia 04/06/2022.

91A5.2C45.FBC2.20FF.C790.5697.4E32.4525Código de controle da certidão:

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima.

http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11.865.892/0001-00 
Certidão n°: 56033492/2021 
Expedição: 06/12/2021, às 13:56:07 
Validade: 03/06/2022 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.865.892/0001-00, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 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 juridica, 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 (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
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.

http://www.tst.jus.br
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Processo Administrativo: n° 198/2021 

Origem: Gabinete da Presidência 

Destino: Procuradoria Jurídica

Assunto: Autorização e encaminhamento para emissão de parecer referente ao aditivo do 

Contrato de n° 003/2021 da empresa VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

DESPACHO

De acordo com as informações da Diretoria Administrativa, constatou-se que o Contrato de n° 

003/2021, firmado entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa VAGNER CUNHA & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, expirará em 31.12.2021. Assim, para que não haja descontinuidade na 

execução contratual, autorizo a abertura do procedimento para aditamento e encaminho o 

Processo Administrativo de n° 198/2021, referente a possibilidade de aditamento do Contrato de 

n° 003/2021, a fim de apreciação e emissão de parecer favorável ou não por este setor jurídico, 

em conformidade com a Lei Federal de Licitações e Contratos e outros normativos correlatas.

Simões Filho/Bahia, 03 de dezembro de 2021.

]q Costa dos Santos
TnãraVlunicipal de Simões Filho

Erivi

President!
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MINUTA DE TERMO ADITIVO 001/2021 AO CONTRATO DE N° 003/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, NO ESTADO DA BAHIA, Ente de Direito Púbico, CNPJ n° 
13.612.270/0001-03, com endereço na Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia, CEP: 43.700-000, neste ato 
representado por seu Presidente, o Exmo. Vereador ERIVALDO COSTA DOS SANTOS, doravante denominada 
CONTRATANTE, e do outro iado, a empresa VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n° 
11.865.892/0001-00, situado na Rua Alceu Amoroso Lima, n° 668 - Salas 806/810 - Brotas - Caminho das Arvores 
Salvador/Ba, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo seu procurador Sr.

.................................................. . portador do R.G. n°

............................. , doravante denominada CONTRATADA, para efeitos deste ato, ajustam e acordam, o presente

TERMO ADITIVO CONTRATUAL, nos termos do art. 57, inciso II, § Io da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes.

, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2021, 
sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA 
MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO e a empresa VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica da Câmara 
Municipal de Simões Filho, firmado em 29/01/2021, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta - PRAZO CONTRATUAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento desta prorrogação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada:

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho;

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara

Elemento de Despesa: 33.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal - Terceirização/Pessoa Jurídica. 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho;

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara

Elemento de Despesa: 33.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

1
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato, com alteração do seu prazo de vigência, passando a 
viger e a produzir seus efeitos, a partir de 01 de janeiro de 2022 a de de 2022.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é de R$ ( )•

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A alteração contratual de que se trata este instrumento é baseada no art. 57, inciso II, § Io da Lei 8.666/93, sendo 
valida e legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo 
Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo subscritas.

Simões Filho - Bahia,.... de de 2021.

Erivaldo Costa dos Santos
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA - CONTRATANTE

VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:CPF:

2
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PARECER JURÍDICO N® 110/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 198/2021

DA.: PROCURADORIA JURÍDICA

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO N° 001/2021. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2021.

EMENTA: ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO JURÍDICA 

ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA

ADMINISTRATIVO N9 003/2021. CONTRATO 
CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
SIMÕES FILHO - BAHIA E A EMPRESA VAGNER 
CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 57, II, § l9 DA LEI N9 8.666/1993. 
POSSIBILIDADE LEGAL.

CONTRATUAL. CONTRATO

Vieram os autos à esta Procuradoria Jurídica, para análise e manifestação acerca da 

possibilidade de prorrogação do Contrato n9 003/2021, contrato celebrado entre a CÂMARA 

MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BAHIA e a empresa VAGNER CUNHA & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, cujo o objeto é a prestação de assessoria e consultoria jurídica.

DA ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a análise neste parecer se restringe a verificação 

dos requisitos formais para a possibilidade de prorrogação contratual. Destaca-se que o 

estudo será restrito aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos,

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia. 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7268 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.qov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.qov.br
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econômicos e/ou discricionários.

N.

Com efeito, o Contrato de Prestação de Serviços nQ 003/2021, celebrado em 29 de janeiro 

de 2021, com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021, havendo assim a necessidade 

de realização da prorrogação do presente contrato, conforme do Termo Aditivo n5 

001/2021, com prazo de vigência entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de novembro de 2022.

Destarte, resta comprovada a necessidade de prorrogação contratual, haja vista que os 

serviços prestados pela Contratada se configuram como de execução continuada, ainda assim, 

ratifica-se que aquele que se apresenta como necessidade permanente da Administração 

Pública, não sendo passível de fragmentação, uma vez que a sua interrupção acarretaria 

prejuízos aos interesses e princípios da Administração Pública. Logo, resta claro que os 

serviços de execução continuada são aqueles dos quais a Administração Pública, não pode 

dispor sob pena de comprometimento do interesse público.

Nesta linha, cabe aqui destacar o entendimento do Tribunal de Contas da União:

"Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e 
necessários à Administração, no desempenho de suas 

atribuições, que se interrompidos podem comprometer a 
continuidade de suas atividades e cuja contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro "

Deve ser observado atentamente o inciso II do art. 57 da Lei n- 8.666, de a 1993, ao firmar e 

prorrogar contratos, de forma a somente enquadra como serviços contínuos contratos cujos 

objetos correspondam a obrigações de fazer a necessidades permanentes.

"(...) a natureza contínua de um serviço não pode ser definida 

de forma genérica. Deve-se, isso sim, atentar para as 

peculiaridades de cada situação examinada.

Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um 

determinado serviço é sua essenciaiidade para assegurar a

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia. 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7268 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.qov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.qov.br
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S Ointegridade do patrimônio público de formd\rotin^çi ? 

permanente ou para manter o funcionamento das btjyjdades, 

finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção 

possa comprometer a prestação de um serviço público ou o 

cumprimento da missão institucional. "

Noutro giro, conforme se observa, para que determinado serviço venha a ser considerado de 

natureza contínua é necessário que a administração demonstre a sua essencialidade, bem 

como a necessidade de ser prestado habitualmente, sob pena de a sua paralisação 

comprometer o desempenho de suas atividades finalísticas, bem como consta nos autos, a 

comprovação da necessidade de extensão do Contrato Administrativo por mais um exercício 

financeiro.

Nesse contexto, atendidas as condições legalmente exigidas para a prorrogação contratual em 

questão, quais sejam, previsão contratual de prorrogação, interesse da administração e da 

empresa contratada em prosseguir com o contrato, a mantença das condições iniciais de 

habilitação do contratado, presença de disponibilidade orçamentária para fazer frente às 

despesas decorrentes da prorrogação, bem como o preenchimento do requisito temporal 

fixado na lei para continuidade da prestação dos serviços pactuados, perfeitamente possível a 

prorrogação contratual.

Ainda assim, citamos também a decisão do Conselheiro Wanderley Ávila do Ministério Público 

de Contas do Estado de Minas Gerais:

"(...) sob um novo olhar sobre a matéria, hoje entendo 
que, no rol dos serviços de publicidade institucional, que, 
como sabemos, abrigam objetos distintos, impõe-se fazer 

um destaque, uma ressalva, quanto ao caráter contínuo 

de sua prestação: trata se da publicidade institucional dos 

atos oficiais do Poder Público. Tendo em vista a 

necessidade da publicidade dos atos administrativos e das 

normas jurídicas do ente público, para assegurar a

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia. 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7268 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.Qov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.Qov.br
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PT )°produção de seus efeitos, como condiçãòXde sucfejicácia, 
e, ainda, em respeito ao princípio da 'transparência/ 

entendo que, este caso específico tem a característietfde 
ato contínuo. "Esse tipo de prestação de serviços não pode 
sofrer solução de continuidade, pois a demanda da 

Administração não pode se esgotar em um exercício, é 

permanente." (Ministério Público de Contas do Estado de 
Minas Gerais, Wanderley Ávila, Sessão do dia 
28/11/2007).

Diante dos fatos e fundamentos apresentados e da notável necessidade da continuidade da 

prestação dos serviços já descritos no âmbito da Administração Pública, fica evidente a 

possibilidade da prorrogação do contrato em apreço.

DA CONCLUSÃO

Assim, sem prejuízo dos documentos que já constam neste processo, verificada e observada 

a devida instrução destes autos, atentando para as exigências previstas no art. 57, II, da Lei 

8.666/93, manifesto-me pela regularidade da presente Prorrogação Contratual, vez que 

resguardado o interesse público e atendidos os critérios objetivos e subjetivos exigidos pela 

norma legal, não havendo óbice para prorrogação, devendo a mesma ser autorizada pela 

autoridade competente, se assim entender conveniente à Câmara Municipal de Simões Filho

-BA.

É o Parecer

S.MJ.

Simões Filho - BA, 06 de dezembro de 2021.

THAIAIMt LARISSA BRITO HORA 
PROCURADORA JURÍDICA 

OAB/BA 55.728

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia. 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7268 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.qov.br
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'#&/ GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KtAGELUS PACr.g

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, com total regularidade dos procedimentos e observância aos princípios e 

fundamentos constantes da Lei Federal n° 8.666/93, bem como conforme Parecer 

Jurídico, resolve HOMOLOGAR o Processo Administrativo de n° 198/2021, cujo objeto 

é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de n° 003/2021. Proceda-se a seguir, 

as providências complementares: comunicado, publicação e empenho para os devidos 

efeitos legais.

Simões Filho/Bahia, 07 de dezembro de 2021

Erivafcdb Costa dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n - Centro -CEP. 43.700-00 - Simões Filho - Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br

http://www.camarasimoes.ba.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

c

ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N° 001/2021 AO

CONTRATO N° 003/2021

Por determinação do Exmo. Sr. Erivaldo Costa dos Santos, Presidente da Câmara 

Municipal de Simões Filho/BA, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93, após 

ratificação e homologação, autoriza a publicação do Termo Aditivo Contratual 
n° 001/2021, referente ao contrato n° 003/2021, que tem como objeto a 

Contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria e consultoria 

jurídica da Câmara Municipal de Simões Filho. A empresa contratada é a 

VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com valor global de R$ 

141.900,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos reais) e período da 

prorrogação de 01.01.2022 a 30.11.2022.

PUBLICADO NO MURAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

SIMÕES EILHO, ~ ■

iesrSã ntos
al da Câmara

Andre Luiz Bisj 
Diretor

Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

TERMO ADITIVO 001/2021 AO CONTRATO DE N° 003/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, NO ESTADO DA BAHIA, Ente de Direito Púbico, CNPJ n° 
13.612.270/0001-03, com endereço na Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia, CEP: 43.700-000, neste ato 
representado por seu Presidente, o Exmo. Vereador ERIVALDO COSTA DOS SANTOS, doravante denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n° 
11.865.892/0001-00, situado na Rua Alceu Amoroso Lima, n° 668 - Salas 806/810 - Brotas - Caminho das Arvores 
Salvador/Ba, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. Vagner Bispo da 
Cunha, portador do R.G. n° 4022299-32, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 748.604.025-53, inscrito na OAB Seção 
Bahia sob o n° 16.378, doravante denominada CONTRATADA, para efeitos deste ato, ajustam e acordam, o presente 
TERMO ADITIVO CONTRATUAL, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2021, 
sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA 
MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO e a empresa VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria juridica da Câmara 
Municipal de Simões Filho, firmado em 29/01/2021, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta - PRAZO CONTRATUAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento desta prorrogação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada:

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho;

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara

Elemento de Despesa: 33.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal - Terceirização/Pessoa Jurídica. 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho;

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara

Elemento de Despesa: 33.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

I
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato, com alteração do seu prazo de vigência, passando a 
viger e a produzir seus efeitos, a partir de 01 de janeiro de 2022 a 30 de novembro de 2022.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é de R$ 141.900,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos reais).

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que se trata este instrumento é baseada no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, sendo valida e 
legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo 
Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemiínhas abaoto subscritas.

Simões Filnq- Bahia, 28.de dezembro de 2021.

Eriv; !osta dos Santos
MARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA - CONTRATANTE

VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ISS-O1!
CJLi AO
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO n° 001/2021 - DEZEMBRO/2021

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo n° 001/2021, de 
prorrogação de prazo; Processo Administrativo n° 198/2021, ao Contrato n° 003/2021; Empresa contratada: 
VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n° 11.865.892/0001-00; Objeto: Contratação de 
empresa especializada nos serviços de assessoria e consultoria jurídica da Câmara Municipal de Simões 
Filho; Valor Global de R$ 141.900,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos reais). Data da assinatura: 
28/12/2021; Vigência: 01/01/2022 a 30/11/2022. Erivaldo Costa dos Santos - Presidente da Câmara 
Municipal. Simões Filho, 04 de janeiro de 2022.
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperaçào de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 337.645/001-54 
CNPJ: 11.865.892/0001-00

Contribuinte:
Endereço:

VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
Rua Alceu Amoroso Lima, N° 558 
Não Informado 
CAMINHO DAS ÁRVORES 
41.820-770

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 3U, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 14:22:16 horas do dia 06/12/2021. 
Válida até dia 04/06/2022.

Código de controle da certidão: 91A5.2C45.FBC2.20FF.C790.5697.4E32.4525

»«W

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
lutp://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima.

http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 06/12/2021 14:30‘ i

SECRETARIA DA FAZENDA
Vi»

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°: 20215061205

razAo social

VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS -EPP

INSCRIÇÃO estadual CNPJ

11.865.892/0001-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica 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 Divida 
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 06/12/2021, conforme Portaria 0“ 918/99, 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.

RelCertidaoNegativa.rptPngina I de I

http://www.sefaz.ba.gov.br
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Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

11.865.892/0001-00

VAGNER CUNHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R ALCEU AMOROSO LIMA 558 AMERICA TOWER S 809 / CAMINHO 
DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112901224660235652

Informação obtida em 13/12/2021 17:17:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 13/12/2021

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11.865.892/0001-00 
Certidão n°: 56033492/2021 
Expedição: 06/12/2021 
Validade: 03/06/2022 
de sua expedição.

às 13:56:07
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.865.892/0001-00, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 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 juridica, 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 (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
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.

http://www.tst.jus.br


m % MINISTÉRIO DA FAZENDA 
•* Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
s’

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

Nome: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ: 11.865.892/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:03:23 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2022.
Código de controle da certidão: B88C.B97C.95FA.3CD5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**>!>

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br

