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Portaria nU\\}2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 
e-mail: pmmorrodochapeu@hotmail.com 

Mom> do Chap6u do Plaul- PI, 12 de novembro de 2019. 

Altera a Portaria Municipal nº 042, de 18 de abril 

de 2018, que trate do Comitê Municipal da 

BNCC, a dà outras providências. 

MARCOS HENRIQUE FORTES REBELO, prefeito do Munlclplo de Morro do Chapéu 

do Piaul, Eslado do Plaul, notadamenta as contidas na Lei Orgânica do Municlpio, no uso de suas 

atribuições legais, e, considerando as normas e diretrizes Inerentes à Base Nacional Comum Curricular 

- BNCC; 

RESOLVE: 

Art.1° - Alterar a composição do Comitê Municipal da BNCC, especialmente do 

membro Coordenador Geral, com a salda de Alexandre Marque de Sousa, CPFIMF nº 

012.383.723-50, e Ingresso Raimundo Alberto Pereira d09 Santos, CPFIMF nº 

940.004.683-91 para a referida função. 

Art. 2" - Os demais termos da Portaria n• 042/2018 permanecem Inalterados. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vlgor na data de sua publlcaçao, ficando revogadas as 

dlsposlQOes em contrario. 
Regislffr$6 e publiqut,-,;e. 

Morro do Chapéu do Piaul, 12 de novembro de 2019. 

~F~O 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO PIAUI 

Clim•n Municipal de Palmeirais 

Ru• Venolnclo Borges, Nº • 758- Centro 

Palmeir•is•PI/ CEP: 64.420-000 

CNP.J: 09.589.367/0001 -4>7 Fone: (8') 3288-1195 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 05/2019 

INEXJGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 05/2019 - PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNIÇOS NA 
ÁREA JUR..fOICA, QUÊ ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A CAMARA 
MUNICIPAL DE PALMEIRAJS E DO OUTRO A SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, MARCOS CARDOSO & TIAGO SA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS. 

Trata-se de uma das hipóteses de inexigíbilidades de licitação, na medída em que 
não se considera viável competir para contrataçilo de serviços técnicos especializados 
enumerados no art. 13 da Lei nº 8.666193, de natureza siDgular, com profissionais de 
notória especialização. 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais espec ializados os trabalhos relativos a: 

I- Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos; 

II- Pareceres, pericias e avaliações em geral; 
III- Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; 
JV- Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
V- Patrocinio ou defesa de causas judiciais ou adm.ioistrativas; 
VI- Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
VII- Restauração de obras de arte e bens e valore histórico. 
VIII- Vetado. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS-PI, pessoajurldica de direito 
público intemo, neste ato representado pelo seu Presidente, Vereador .JOSIV ALDO 
MACtDO MOURA, brasileiro, sol1eiro, funcionário público, portadora do RG oº 1. 
017.031 SSP-PI e inscrita no CPF sob o nº 026.952.443-63, residente e domiciliado 
nesta cidade de Palmeirais, Estado do Piauí, na Rua Luís Nunes, nº 1014, Bwrro Bacuri, 
CEP: 64.420-000 e, doravante denominado simp.lesmente CONTRATANTE e do outro 
a sociedade de advogados, MARCOS CARDOSO & TlAGO SA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.202.784/001-94, com endereço 
profissional na Rua Senador Cândido Ferraz, 1250, sala 72, 7" andar, Edificio The 
Office Tower, Jóquei Clube, Teresina-PI, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADA. resolvem de comum acordo, celebrar o presente contrato para 
execução dos serviços técnicos na área jurídica, obedecendo as cláusulas abaixo 
di~: 

(}1JJ , r, 

( ,;1 ,,,i , .,., ,..1,, ,t, r,:fr; 't.-f1fl1tt1, lt X"~",,11,, ,,,,. ~ r VÍ(/1"!!; fl..(,1·1i(AA fJ#I ~,e;, jutJdi ~. 
,,; ,t,, l•,,,J, r , ~ Sl}dil'ti w , M,1,,i ,,A,I , ~c;,,,,..,(,11tJm,;-r1r r,-;f h1 t,,;,rãt,Ar, de JY4fc<.,.etC'I\ 

,~,, . , , frll.,.., -t -tJ", lr-'i ~I ,, .. .,,,, 1t<.,1,1r,rf!•"••ft't, er,11, d1A IA'I!! _,;q'~ Ji t, ít;i,t/,r;,l'l e pr,,c..e~V"
J,,,f"-u,re ,111 ,,:.11,11 . w,oi: fl,,1111 -t:; e: 111#-,,,,,:,i:: ~ fiwrt,(; m ' f ,; rt:~ím.-J'ff ttc'\irn ehrnt; tt'~ 

1,;1;,;11,J11~ V/H:t111.-=. ,-,,. H, ,.~lli .:. ,,,, . ur, ,,u,; 1, l'r,de t r...e0~JMíw, iicj:. fYM1C (JIJ 

,,,.rn~t,;_ (f'"·' ll lf (t ffN ,M.:ttfo d~ ,,,.,,,,.:,,,1,,,,,,e 01, d e d ,; ,r,;1r,<_fa1J1,, ,..,,,ren,lt, :t C)(C.CUÇ~) 

t f.,,: Q, , v),vr:.: ,:;,,s ;,, ic~jhr ,. rJ$1tlit ,1:, ,1;.,,. dtt lff;A;i r,:rtur:. dc~te (,hntr:.r,,. bem com" ~ 

1,,,,,,,,w•i~, <J, 1;e,,:,Je 1,lJ/, d úc: v,rrve,,íér,<,.;ff~ ,fa k<.1tr,ír,í~t,aç.-ãt, pel<, p1w/11 c:r;.t;,hclecido f'ttfJ 

1111 ~1. 10<,ío,i li il'1 I ,J rr '1.h(/;/f<//2. 

1,,.,W 
f J V;,l,,r doo ~ 1<.1i<,'A, ,,f,íctr, <1c~te e<,r,1rwlr,, de 1,cordo e<,m a..< e, pccíficaçl',c_• 

,,d 11,;, ~ " f,rt,r-,, ,-..1;, "fl1<-Aerrt;, ,:Ji, rdir u1111.r'111>d1J 6 de l< .S i'.,(J<,(),(}(I (1,ito mil rcai,;) 
,1/·/1(1,,1,.r. l:"1 M (q11"1t<,J r,<,r<,e/1,,~ ele I<.~ 'z.()(1(),(1() (d,,fa mil reaí"J, a.., quaí" s.erão paga• 
111';t1~ ,r,,c1H~. uft~,~ (fo,c;r,c~1!J, <Xrltt:.r~b por (;.(,flUt (1(:Y.; rccur~ pr6príos da Càmara 
!.,11,r,Íf.,ír,i,I 11,; i-,,f,r,c/r;, ír., ( f r, í1fodc ( )11;,,rncntf.,ía ◊ 1(11 - Câm,ira Municipal de 
1•,,lrri,.:11:. í, hm</J1, (Jf /.1.:0~f11tiw, . Suh-fvn<;§,> 03 1 - Aç!io Leg.islatíva - Programa 
d,; r,,r.1err;,, (Jl/12 l,=r,w,fvirna~,, e Modaní:r.açlío /,c;gislativa "PROJETO 
li.'r f!IIIJ/dJ/ : ')JJ/f), - !AA~ílfl J-,NÇJ..O IM CÂMARA MUNICIPAL - ELEMENTO 
,,,: /)/ ~ ; I'/'.$:/,. r U.tfJ3$ - /;J:kVrr;o OI: WNSULTORIA - PON'ffi DUODÉCIMO. 

1,.,/41; IJl ,f. ri-xc -,,rRA l)Á OfJr<fOA<;'Cm:.':í DA CõN'tRAl'ANTC 

I , l'e•=rd r h <:< J:✓I kh'f AfJA a.~ ,J,:i,.pe.oa.<a rcalí:r.ada., cm função dM demandas 
ítidícfoh dou wJrr,írlí~rmí vi,r. que ffie~ foran !;t,Jící1ada, ou que: se tamem 
ÍlflP,3/'✓--Ítll11 •1,,h;, ju/:,1, tle~lc P'lf'I> o ct1mprímcntn da, ()hriga.çl,cs ~ contmo, 
<:1...111~í.tk11,1l1J ,, ~u t,f6ci-<,; 

J. , /•1,rri,;r.,1;1, IJ::mf}'..xtív:,rncrtlc, 1.t.,d1.,.:: r~ rneío,; para o hom de'i1C111pcnho du 
:,1í ·/2dw/J~ d;, CI.Jf/'I JU,I Al)A ; príocípalmente documentos, p,-ovas. 
ínf,,rm:,,j',-.:,~, l1>Ae'<l'JlfMf/1,-rt1,, lécnío, qtUtn<lo nccessárío. isentando-se à 
( ;tJ:t/1!.f,.'J/,/Jf. de qu11lqucr re~pon,:amlidadc pel() alraw, negligmcia. caso 
f,,rtuÍ!I, 111.1 frnt;;, rrmír.H, (flle ímpliquern no não c-umprímento da_, obrig;açõcs 
l"'""'-""""'J"í; f,,m <J,, /lf/J'/h c~l;,f>elcddo cm lei, prineípalmen1e quando se tratar 
t!,, V~IIJ'met111, de ,m~t;,~, dc~pe!=:3~ ju<lícíaís, ou eom cálcul<>5 do çontador. 
;,1111,rt1Ít;111/,,$, ol,r,i;,~, r=mf,e(;ímaJY, de firma, dcp(..sítos judícíaíj e outros; 

3, 1•,w;,r 1✓-4 hr,,,,,,t,,í,,-., tkwídrrii h C< N-fl 1<1.;1 ADA, em parcelas mensais, até o 
(1llírr11, dí;, d,, rr,t,., <fa c:Y.et:fv;t,(, dt,,; AerVÍÇOS, ap(l!I nprcscn1açlo da nota 
lívJ;, l/li,111,,. , ,.:,,11r1" <k:·1íd" i,,.;rtífíc:i.,,r.,, de que"" ~iço!I foram cxeanados; 

4, /11/1,rm:,r ~ f ;( J/ ó'/ /1 H I /•,IM de c11111lquc-r ra,,, .,11pcrvcnicn1e que 5Cja importante 
v~m il .,.,l11tfo,1 d,; líllit)1, judiefol <m oomínís lrntívo, ou do seu imernse cm 
t;fi,1.1111, lr1m~,.,,J;,,, ;K,1,rtll, 1-'"Y. lt;(j<1<líei;,I 1111 mtlrn forma de com~íçlo amigável 
1111 lí(II_;; 

S. Scnl considcmdn 1111\.fc 11 tm11s11çno ud111ini~trntlv11 ou o iioluc;no do litlgio 
,lirctomcntc pelo CONT!ti\Ti\NTE Rcm préví11 comunícuçi\n à 
CONTRA Ti\Di\; 

6. Quando ncccss~rio o dcslocnmcnlo pnm lncnl di\lc:r~o do escrilório profi••íoMI, 
paro CXl'CUç0o dos serviços, urcnr com lodns 11s <lcspcsns incrente• 110 mesmo, 
tuis como tmnsportc, hospc<lngcm e ulimcntuçno: 

7. Dcsígnnr servidor pnm ncompnnlmr e fisculi~11r u exeeuçno do contrato para fin• 
dos pnnlgmfos J" e 2º <lo ort. 67 do Lei nº R.66(,/')3: 

8. Custear os despesas com tmnsportc. hospcd11gcm e nlimenloçllo quando for 
ncecssário o deslocumcnto pnru proferir defesas e outros ntos proce.,suaís 
perante os tribonois superiores cm Bmsllin - DF. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

J. faecutnr os serviços de acordo com os especificações constantes do preõmbulo e 
ainda cm conformidnde com n proposto npresentndn; 

2. Arcar com eventuais prejulzos perante o c,0ntrotante e/ou terceiros, causados 
pela não execução dos serviços no forma pactuado, ainda que parcial dos 
se.rviços contratados; 

3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo Contratante no execução dos serviços; 

4. Prover condições que possibilite a execução dos serviços a partir da data da 
assinatura do contrato; 

S. Zelar pela execução do contrato de modo que os serviços sejam executados com 
esmero e perfeição; 

6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
despesas com encargos fiscais e previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas relati\las ao desempenho da 
execução dos serviços objeto deste contrato, ficando a Câmara Municipal de 
Contratante isenta de qualquer vinculo empregatfcio com a contratada. 

CLÁUSULA QUINTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS fica obrigada a pagar à 
CONTRATADA, o montante correspondente aos serviços executados, na Conta 
Corrente nº 39.453-X, Agência: 1637-3, Banco do Brasil mediante a apresentação 
da respecti\la nota/faturo, de\lidwnente aprovada pelo setor de fiscalização, na fonna 
especificada na clâusu!a terceira, de\lendo reter os valores alusivos a IRPF e INSS. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO D~ 
ÇONTRATO 

O prazo para a execução dos serviços objeto do contrato será de 04 (quatro) 
meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, dependendo das 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


