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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84
!

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2021
1r

INEXIGIBILIDADE 

N° 004/2021
/
i
}

OBJETO: Assessorar juridicamente no acompanhamento de 3900$ civeis que 
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elabora9ao e 
emissao de pareceres jundicos

1
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CONTRATADO: PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA

CPF/MF N° 230.129.168-57

VALOR MENSAU: R$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS 
REAIS).

VALOR GLOBAL: R$ 15.300,00 (QUINZE MIL E TREZENTOS 
REAIS). |

I

Fundamenta?ao: legal: art. 25. inciso II. lei n.° 

8.666/93.
ij
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cAmara municipal de lapao
CNPJ: 16.250.755/0001-84

i UNIDADE SOLICITANTE:
Sr. Presidente, tendo em vista qua a Camara Municipal de Lapao precisa dos servipos de
Assessoramento juridicamente no acompanhamento de a^des ci'veis que dizem respeito 
a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elabora9ao e emlssao de 
pareceres juridicos, a serem realizados sob pregos e condigSes razoaveis para a natureza e 
o grau do beneficio que;ira gozar esta Casa Legislativa. Ante aos termos acima delineados e 
tudo em vista pesquisja de mercado efetuado apontamos o Profissional PEDRO PAULO 
HONORADO DE SOUZA, ^essoa fisica, CPF/MF n® 230.129.168-57, pois O mesmo COmpfOVOU VastOS 
conhecimentos na areaj conforme documentagao anexa^ Segue planilha anexa indicando os 
servigos e valores. 4

PLANILHA DE ESPECIFICACAO
item Descrigao Valor Mensal Valor Global
01 Assessoramento juridicamente no 

acompanhamento de agoes civeis que 
dizem respeit'p a essa casa 

Legislativa, de qualquer natureza, bem 
como a elabor'agao e emissSo de 
pareceres juridicos

R$ 1.700,00 R$ 15.300,00

Lapao/Ba, 11 de margo de 2021.

Jusselio Barreto de Matos 
Diretor Administrative

Autorizo a abertura do processo de Inexigibilidade, encaminhe-se ao Setor competente para 
deliberar sobre a disponibilidade de recursos.

Lapao/Ba, 11 de margo de 2021.

Nuvia Cartane Rodrigues de Lima Silva e Souza 
Presidente da Camara Municipal de Lapao

DOTACAO ORQAMENTARIA:

UNIDADE: 01101 - Camara Municipal de Lapao.
I)

ACAO: 2002 - GestSo das Atiyidades de Camara de LapSo.

ELEMENTO: 339035.00.00 - Outros Servigos de Assessoria e Consultoria.
t

FONTE: 1001 - Recursos Proprios

Lapao/Ba, 11 de margo de 2021.
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84
T
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PARECER DA COMISSAO DE LICITAQAO

Tendo recebido expediente para identificar a modalidade e providenciar a Licitapao soiicitada pela 
Diretoria Administrafiva da; Camara Municipal de Lapao, objetivando a contratapao de profissiona! 
especializado para Assessoramento juridicamente no acompanhamento de apoes civeis que 
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaborapao e 
emissao de pareceres juridicos, a Comissao Permanente de Licitapao criada pela Portaria n° 
06/2021 entende que no presente caso esta caracterizada a INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO, face 
as seguintes razoes legais:|

O Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, preve que, “para a contratapao de servipos tecnicos 
enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria 
especializapao” e inexigivelja licitapao quando houver inviabilidade de competipao.

02. Mediante informapao pbtida junto a Camara Municipal de Lapao, objetiva-se a contratapao de 
profissional especializado para Assessoramento juridicamente no acompanhamento de apoes 
civeis que dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a 
elaborapao e emissao de pareceres juridicos, atraves do Senhor pedro paulo honorado 
DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, que se responsabilizara pelo prestapao dos servipos 
tecnicos.

illm

01.

) ‘■’J
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Face ao exposto, e desde que os valores da contratapao estejam em sintonia com os interesses 

da Administrapao da Camara Municipal de Lapao, isto e, que os prepos propostos sejam compativeis 
com os praticados, a | Comissao de Licitapao opina pela possibilidade da contratapao 
independentemente de prdcedimento licitatorio, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO, e submete o 
seu parecer a apreciapao do Sr. presidente da Camara Municipal de Lapao, na forma do art. 26 da ja 
referida Lei 8.666/93, para;que o ratifique, com o seu "HOMOLOGO”, ou o rejeite.

Lapao/Ba, 11 de marjpo de 2021.
•t!

zM^rcioGreik Belarmino de Castro
Presidente da CPL I

p^upsdeiOliveira ■rEdeilton Ma 
Membro tfi

1!
Jusselio Barreto de Matos 

Membro ;
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pm ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO■ ^ Pga. Br^ulio; Cardoso, 58 - Centro - Fohe: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84i

f

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 004/2021

A INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO para a despesa abaixo especificada, cujo objeto e a 
contrata9ao de profissional especializado para especializado para Assessoramento 
juridicamente no acompanhamento de a?oes civeis que dizem respeito a essa casa 
Legislative, de qualquer natureza, bem como a elaboraqao e emissao de pareceres 
juridicos, atrav6s do Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF n° 
230.129.168-57, com fundamento no artigo 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, preve que, “para a 
contrata9ao de servi9os tecnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notoria especializa9ao,, e inexigivel a licita9ao quando houver 
inviabilidade de competi9ao; acostado nos autos do Processo Administrative n° 023/2021, do 
mesmo diploma legal.

r

NOME DO CONTRATADO: PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, 
CPF/MF n° 230.129.168-57,

CLASSIFICAQAO DA DESPESA:
01101 - Camara Municipal de Lap5o.UNIDADE

CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA 2002 - Gestao das Atividades de CSmara de 
Lap3o.l
339035.00.00 - Outros Servigos de Assessoria e 
Consultoria.

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE 1001 - Recursos Ordinaries.
R$ .1.700,00VALOR MENSAL

VALOR GLOBAL R$ 15.300,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2021

11/03/2021 ci 11/12/2021.VALIDADE

Lapao/Ba, 11 de margo de 2021.

Marcio Gr6ik Belarmino de Castro 
Presidente da CPL

Edeilton iClar^ues de Oliveira

Jusselio Barreto de Matos 
Membro

r
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DA BAHIA

ARA MUNICIPAL DE LAPAO
jlilio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PARECER JURIDICO

• INEXIGIBILIDADE N° 003/2020
■ MATERIA: Inexigibilidade de Licitacjao
■ OBJETIVO: Contrata9ao de profissional especializado para presta^o de servi^s de Assessoramento 
juridico as Comissoes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores que o 
solicitarem, visando atender a necessidade da Camara Municipal de Vereadores de Lapao.

RELATORIO:

1. Trata o presente de solicita9ao de parecer favoravel ou nao quanto a inexigibilidade de 
licita9ao para Contrata9ao de profissional especializado para presta9ao de servti^os de Assessoramento juridico as 
Comissoes permanentes e temporarias, aos blocos legislatives da Casa e aos Vereadores que o solicitarem, 
visando atender a necessidade da Camara Municipal de Vereadores de Lapao.

Justifica o Assessor que a manifesta9ao se prende ao fato de que trata a necessidade do 
municipio de um serv^o tecnico especializado a ser desempenhado por Profissional Especializado com notoria 
especializa9ao na area que se pretende contratar, dai porque a inviabilidade de compet^ao que enseja a 
inexigibilidade.

2.

3. Outrossim, delineia que o pre90 ofertado se encontra condizente com os praticados no
mercado para esse tipo de causa.

DAS RAZOES DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constitu^ao Federal estabelece a obrigatoriedade das 
contrata9oes de obras, serv^os. compras e aliena9oes da Administra9ao Publica serem precedidas de licita9ao. 
No entanto, o referido dispositive submete a legisla9ao infraconstitucional a tarefa de excepcionar a regra geral.

Neste timbre, foi editada pela Uniao Federal, no uso de sua competencia constitucional, a 
lei n° 8.666/93 que regulamenta o art. 37, XXI, da CF acima mencionado, inclusive, no que atine as hipoteses de 
possibilidade de nao realiza9ao de certame licitatorio.

Registre-se, que por se constituir o direito um complex© essencial de ieis harmonicas, e que 
foi precise excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licita9ao, ja que nesses casos se verifica um 
confronto entre o principio da Ucita9ao e outros igualmente tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro 
subjugado por esses.

4.

5.

6.

Com efeito, a inexigibilidade de licita9ao em razao da singularidade do servi90 e da 
notoriedade da empresa prestadora, que aqui se sugestiona, prevista no art. 25, do Estatuto das licita9oes, 
segundo entendimento assente na doutrina e jurisprudencia se justifica porque o interesse publico que norteia a 
contrata9ao termina por inviabilizar a compet^ao, afastando a possibilidade de realiza9ao do certame.

Feitas essas considera9oes, passemos a analisar se a contrata9ao que se pretende preenche 
os requisites legais exigidos no dispositive legal que regulamenta a materia.

7.

8.

1



DA BAHIA

ARA MUNICIPAL DELAPAO
jilio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

9. Destarte, o art. 25, exige para a inexigibilidade, sumariamente, que o service seja tecnico 
especializado, entendendo-se para tanto que deve estar o mesmo arrolado no art. 13 do mesmo diploma legal.

Nesse timbre, o que verifica e que o servigo de Profissional Especializado, no ambito de 
contratos e licita9oes, como sendo especializado, estando, pois, ultrapassada esta primeira exigencia.
10.

Sequencialmente, determina-se para a inexigibilidade nos termos aqui discutidos, que a11.
natureza do servi^o seja singular.

Assim, e precise ter em mente que a singularidade in casu, esta centrada justamente nas 
pardcularidades que o tipo de assessoria necessitada desenvolve, a qual uma vez mal dissecada pode acarretar 
danos gravosos.

12.

13. Nesse diapasao o magisterio do festejado Celso Antonio Bandeira de Melo, quando assim
aduz:

um servip deve ser bavido como singular, quando nele tern de interferir, como requisite de 
satisfatorio atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, 
envolvendo o estilo, o trap, a engenbosidade, a especial habilidade, a contribuipo intelectual, 
ou a argucia de quern o executa, atributos estes que sdo precisamente os que a Administrapo 
reputa convenientes e necessita para a satisfapo do interesse publico em causa.

No caso em analise, destaque-se que o objeto a ser contratado, enquadra-se no conceito 
legal de service tecnico de natureza singular, uma vez que envolve a presta<;ao de services tecnicos e exige 
especializatjao em ramos determinados.

14.

Todavia, nao basta que o service tecnico contratado seja singular para que se legitime a 
contratagao direta, visto que, de acordo com o art. 25 da Lei n° 8.666/93: "E inexigivel a licita^ao quando houver 
inviabilidade de compet^ao, em especial: (...) para a contratado de services tecnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializado, vedada a inexigibilidade para 
servigos de publicidade e divulgagao".

15.

Conforme se depreende do texto legal acima reproduzido a configurado da hipotese de 
inexigibilidade de licitagao nao se contenta apenas com a singularidade do servigo tecnico a ser contratado e da 
sua inclusao no rol estipulado do art. 13 da Lei n° 8.666/93, havendo a necessidade de comprovagao de outros 
dois elementos, quais sejam: a) inviabilidade de competigao e b) notoria especializagao do prestador do servigo.

Primeiramente, devemos analisar se no caso concreto em discussao esta presente o 
atendimento ao criterio de notoria especializagao da Assessoria a ser contratada.

O paragrafo 1° do art. 25 da Lei n° 8.666/93 apresenta o conceito de notoria 
especializagao. Diz ele; "Considera-se notoria especialippo o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, publicapes, organippo, aparelhamento, equipe tecnica e de outros 
requisites relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho e essential e indiscutivelmente o mais adequado a plena 
satisfapo do objeto contratado".

16.

17.

18.

Na ligao do eminente Professor Eros Roberto Grau sobre o tema "(...) a apuragao da 
notoria especializagao se faz mediante demonstragao pelo profissional ou empresa, do desempenho anterior do 
servigo, de estudos que realizou, de publicagoes que efetuou, da organizagao, aparelhamento e equipe tecnica que 
mantem, bem assim de outros requisites, que possam comprovar, relacionados com suas atividades. Note-se que 
basta a demonstragao de um desses efeitos, ja que a enumeragao do paragrafo e exemplificativa, para que se de 
por operada a notoria especializagao".

19.

MK>
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Na verdade, conforme destacado na li^ao esposada pelo eminente Professor Eros Roberto 
Grau, entende-se que a enumera<;ao do art. 25 da Lei n° 8.666/93 e exemplificativa, ou seja, basta a 
demonstragao de um dos efeitos previstos no mencionado paragrafo para que se opere a notoria especializa9ao.

Com efeito, a demonstra^ao do exito no desempenho anterior do serviijo, cujo objeto 
pretende se contratar, aliado ao fato de que a presta^ao de services foi efetivada junto a outras entidades 
publicas, subordinadas a regime juridico de contrata^o semelhante ao do Consulente, satisfaz, ao sentir do 
presente estudo, o interesse da Administra^ao Publica em comprovar a notoria especializa^o.

Outro ponto a ser enfrentado na presente analise e se ha no caso concrete inviabilidade de
competigao a justificar a contrata<;ao direta.

i
Em principio, e evidente que os servigos de consultoria por mais especializados que sejam, 

possuem mais de um profissional ou pessoa juridica capacitados para realiza-los, o que possibilitaria, em tese a 
competigao entre os diversos interessados.

20.

21.

22.

23.

A rigor, tem-se como indubitavel que esse serv^o nao pode ser desenvolvido sem a 
presenija de atributos, tais como, larga experiencia, criatividade e vasto conhecimento intelectual, enfim, 
singularidades impossiveis de serem auferidas objetivamente via certame licitatorio, e por isso mesmo 
inviabilizadores de qualquer competi^ao.

24.

Prosseguindo-se, sobreleva obterftperar acerca do requisito da notoriedade da empresa ou 
profissional que se quer contratar, tambem exigido nesse caso de inexigibilidade.

No caso ora em analise, ve-se que a contrata<;ao impendida nao pode ser realizada a partir 
de um certame licitatorio, e que o profissional escolhido demonstra atraves dos documentos anexos aos autos, 
estar apto a desenvolver as assessorias, denotando amplo conhecimento e larga experiencia, donde resta 
evidenciada a sua notoriedade.

25.

26.

DOS PARECERES
Por outro lado, por ser importante a compreensao da natureza deste ato, segue uma rapida 

digressao acerca da essencia juridica do parecer.
Segundo Mauro Gomes de Matos, “Os pareceres sao pegas opinativas, despidas de efeito 

vinculante, exteriorizando uma opiniao juridica que nao possui uma prescr^ao normativa acerca de determinado 
tema”.

27.

28.

No mesmo senddo, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26a edi^ao de seu livro29.
Direito Administradvo Brasileiro, in verbis-.

!
! Pareceres administradvos sao manifesta^oes de orgaos tecnicos sobre assuntos 

submeddos a sua considera^ao. O parecer tem carater meramente opinativo, nao 
vinculando a Admimstra^ao ou os pardculares a sua modva^ao ou conclusoes, 
salvo se aprovado por ato subsequente. Ja entao, o que subsiste como ato 
administradvo, nao e o parecer, mas sim o ato de sua aprovado, que podera 
revestir a modalidade normadva, ordinaria, negocial, ou punidva.

O Supremo Tribunal Federal ja teve a oportunidade de se manifestar acerca da materia, in30.
verbis:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE 
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: 
PARECER. C.F., art. 70, parag. unico, art. 71, II, art. 133. Lei n° 8.906, de 1994. 
art. 2°, § 3°, art. 7°, art. 32, art. 34, IX.

3
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: I. - Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo 
( contrata^ao direta, sem licita9ao, mediante interpreta^ao da lei das licita9oes. 
5 Pretensao do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilizar o advogado 
i solidariamente com o adminiscrador que decidiu pela contrata9ao direta: 
i impossibilidade, dado que o parecer nao e ato administrative, sendo, quando muito, 
• ato de administra9ao consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providencias 
1 administrativas a serem estabelecidas nos atos de admimstra9ao ativa. Celso 
i Antonio Bandeira de Mello, ‘Curso de Direito Administrativo,, Malheiros Ed., 13a 
j ed., p. 377.
! II. — O advogado somente sera civilmente responsavel pelos danos causados a seus 
i clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou 

omissao praticado com culpa, em 
■ art. 32.
’ III. — Mandado de Seguran9a deferido." ("DJ" 31.10.2003).

sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei 8.906/94,

Do exposto, constata-se que os pareceres juridicos sao atos administrativos meramente 
enunciativos, constituindo uma opiniao que nao cria nem extingue direitos, sendo um “expediente” praticado 
pela assessoria juridica de enquadramento dos fatos sob o prisma legal de sua otica, dentro de uma certa 
coerencia. i

31.

Por outro' lado, nao se quer dizer que ao parecerista e dado agir de forma negligente. O que 
se afirma, ao contrario, e que a pessoa responsavel pela veicula9ao de tal ato emitira um juizo acerca da materia 
sob aprecia9ao, cujos fundamentos arrolados como base de sua opiniao terao por base as mais variadas fontes 
(Lei, doutrina, jurisprudencia dps Tribunals, Decisoes dos Tribunals de Contas e principalmente a supremacia do ' 
interesse publico) que, inevitavelmente, em alguns pontos, nao comungarao de uma opiniao comum.

A vista do texto legal acima transcrito, e considerando a proposta apresentada, esta 
assessoria esta convencida de que a mesma oferece todas as conduces necessarias a realiza§ao do 
contrato de presta^ao dos servigios acima explicitados com o muniefpio, tornando inexigivel a licita^ao 
nos termos da legisla§ao especifica.

32.

33.

Nao ha, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postula9ao. 
S.m.j., e o parecer.

34.
35.

Lapao (BA), 11 de Margo de 2021.

Andre Henrique Leal de Oliveira
Procurador Juridico 
OAB/BA n°. 38.425

4
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Venho atraves desta, encaminhar o Processo Administrative n° 024/2021 e Processo de Inexigibilidade 
n° 004/2021, para vossa apfeciagao.

s

fVlarcio Greik Belarmino de Castro
Presidente da CPL

■!

minuta:- contrato de PRESTAQAO DE SERVIQOS N°: XXX 
; PROCESSO ADMINISTRATIVO: XXXXXXXXX 

INEXIGIBILIDADE: XXXXXXXXXXXX
U1

•4

1

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CNPJ n° 16.250.755/0001-84, com sede na Praga Braulio Cardoso 
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr3 Nuvia Carlane 
Rodrigues Lima e Souza RG n° XXXXXXX, emitido pela SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 
XXX.XXX.XXX-XX e XXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXX, com 
sede a Rua XXXXXXXXXXXXX, Centro Lapao/BA, atraves do seu representante legal, Sr. XXXXXXXX, 
inscrito no CPF XXXXXXXX e RG n° XXXXXXXX, a seguir denominado CONTRATADO, celebram 
entre si 0 presente contrato, em conformidade com a Inexigibilidade de Processo Licitatorio n° XXXX, 
com fulcro na Lei 8.666/93 e alteragoes posteriores, mediante as clausulas a seguir delineadas.

%

CLAUSULA PRIMEIRA - tfO OBJETO
:.iil

deste
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Constitui objeto * decontrato execugaoa

CLAUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 1 *
1O presente contrato tern fundamento no art. 25, inciso II da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA DA PRESTAgAO DOS
SERVigOS(

Os servigos ser§o prestados a CONTRATANTE, no periodo de XXXXXX, podendo ser renovado 
conforms art. 57 paragrafoil da Lei 8.666/93.
I - O prazo de inicio da execugao e contado a partir do 1° dia subsequente a assinatura do presente 
contrato.
II - O prazo para os servigos podera ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE, havendo 
conveniencia administrativa, a criterio do Prefeito Municipal, e sera formalizado mediante lavratura de 
Termo Aditivo.
III - A CONTRATADA podera solicitar prorrogagao do prazo para a realizagao dos servigos se a 
interrupgao ocorrer por: >
a) Ato da CONTRATANTE;
b) Caso fortuito ou forga maior.

'I
■ ;d..!

1
I

'fi
•Vi

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DAS PARTES
I - Do CONTRATANTE:

mt
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a) Fornecer a-.C.ONTRATADA todos os dados relatives aos services contratados que se fizerem 
necessarios ao bom andamento e acompanhamento dos mesmos, quando solicitados;
b) Franquear, orientar e facilitar a CONTRATADA e/ou preposto devidamente credenciado, fiscalizar a 
qualquer tempo todos os servipos.de responsabilidade do CONTRATANTE, sem que tal fiscalizapao 
implique que transferencia de responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;
c) Ter reservado o direito de nao mais utilizar os servipos da contratada caso a mesma nao cumpra o 
estabelecido no presents contrato, aplicando ao infratoras penaiidades previstas na Lei n° 8.666/93;
d) Acompanhar o andamento dos servipos e expedir instrupoes verbais ou escritas sobre a sua 
execupao podendo impugnar os servipos que estejam mal executados, os quais deverSo ser refeitos, 
correndo as despesas oriurdas destes servipos porconta da contratada;
e) Intervir na prestapao dos servipos ou interromper a sua execupao nos casos e condipoes previstos
na Lei n° 8.666/93; j

f) Efetuar os pagamentos devidos a contratada pelos servipos executados de acordo com as 
disposipoes do presents contrato;
g) Denunciar as infrapoes cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penaiidades cabiveis nos termos
da Lei n° 8.666/93; I

h) Modificar oU'rescindir unjateraimente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.666/93.

II - Da CONTRATADA(O): J

m

I

■ K

a) PrestapSo de servipos de contabilidade e recursos humanos;
b) Assessoria e acompanhamento da execupao dos programas do ambito Federal e Estadual;
c) Enviar tais documentos a Secretaria competente;
d) Prestar os servipos minuciosamente conforms as determinapoes das secretarias atinentes a este
contrato; j
e) Cumprir os prazos e derriais condipoes deste contrato;
f) Manter o sigilo e a lisura na condupao de todos os procedimentos relacionados aos trabalhos;
g) Arcar com todas as despesas de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria que ocorrerem em

i'

Ji'B(,
V

1
1

razao da execupao deste Contrato;

h) A CONTRATADA devolvera o servipo pronto ate o limits de 05(cinco) dias uteis apos o recebimento
i

da documentapao enviada pela CONTRATANTE.;

,ni) Aceitar acrescimos ou su.pressoes que se fizerem necessarios de ate 25% (vinte cinco por cento) do

1valor contratual corrigido;

1 i
3!j) Realizar visitas in loco, sempre que for solicitado pelo contratante;

\ :
k) 0(a) Contratado(a) deyera prestar os servipos objeto deste contrato, na forma e nos prazos 

estabelecidos pelo contratante, quando da solicitapao dos servipos.

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO E DA FORMA DE 
_____________________ PAGAMENTO______________________
Pelos servipos do objeto contratado o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia no 
valor mensal de R$ XXXX (XXXXX reals), perfazendo urn valor global de R$ XXXX (XXXXXXXXXX 
reais): t V\
I- O pagamento do presents contrato sera efetuado em ate 45 dias subsequente ao da prestapao dos 
servipos, mediants apreseniapao da nota fiscal dos servipos efetivamente prestados e atestados pela Hi

"c:

)
t
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Secretaria responsavel, juntamente com o reiatorio dos servipos realizados, mediante transferencia 
bancaria ou cheque.

II- Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera contado 
a partir de sua reapresentagao, devidamente regularizado. 'Ai^i

III - A CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura de acordo com os servigos prestados, devendo a 
mesma ser devolvida a CONTRATADA, em caso de erro. :

:>■!

IV - O pagamento fica condicionado a comprovagao de que a CONTRATADA encontra-se adimplente 
com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante:

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentagao da Certidao de 
Tributes e Contribuigoes Federais e Divida Ativa da Uniao, em vigor e Prova de Regularidade 
relative a Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situagao regular relative aos 
encargos sociais instituidos por lei, consoante determine a Portaria n° 358 de 05 de setembro de 
2014 com as alteragoes da portaria 443 de 17 de Janeiro de 2014;
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa a sede ou domicilio do proponente, 
dentro de seu perlodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de Situagao, expedido 
pela Caixa Economica Federal) dentro de seu periodo de validade;
e) Prova de regularidade com a Justiga do Trabalho (CNDT - Certidao Negativa de Debitos 
Trabalbista) dentro de seu periodo de validade;

it;;m6;i, .!

if :Os pagamentos serao realizados por transferencia bancaria a contratada, vedada qualquer 
antecipagao de pagamento;sem a correspondente prestagao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORgAMENTARIA
As despesas decorrentes desta contratagao correrao por conta da Dotagao Orgamenteria:

UNIDADE: xxxxx.

AQAO: xxxx. §•4
III5

ELEMENTO: xxxx.

FONTE: xxxxxxxxxxxx. f-

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
Os pregos contratados poderao ser objeto de revisao de acordo com o disposto na alinea “d”, do inciso 
II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitagao da CONTRATADA, ao representante 
legal do CONTRATANTE* desde que acompanhada da documentagao que comprove a efetiva 
procedencia do pedido. ;

Paragrafo Primeiro: Os pregos contratados poderao ser reajustados a cada 12 (doze) meses, atraves 
do IGPM-FGV (Indice Geral de Pregos ao Consumidor da Fundag§o Getulio Vargas), utilizado pelo 
Governo Federal para atualizagao de suas obrigagoes, com vistas a equilibrar economico - 
financeiramente o presente avengado. iff

1;Paragrafo Segundo: O criterio de reajustamento acima descrito podera ser modificado ou ainda 
substituido por outro sistema, desde que comprovada sua ineficiencia, em comum acordo entre a 
contratante e a contratada.

1

II
CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUQAO DOS SERVIQOS

I - O regime de execugao dos servigos e o de empreitada por prego global, nos termos do artigo 6°, 
inciso VIII, alinea “a” da Lei n° 8.666/93.

i
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iil. Os services de consultoria t^cnica serao realiiados das seguintes maneiras:
a) Atendimento de consultorias tecnicas via telefone, fax e internet;
b) Elaboragao de orientagao tecnica mediante soiicitagao por telefone, fax ou e-mail, acompanhamento 
in loco sempre que solicitado pela contratante;
c) Bern como nas demais formas estabelecidas neste contrato.

m

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAQAO DOS SERVIQOS

A supervisao do objeto estara a cargo de um funcionario credenciado pela CONTRATANTE, com faculdade de 
inspegao e controle, necessarias ao bom andamento e qualidade dos servigos, observadas os artigos 73 a 76 da 
Lei Federal n° 8.666/93.

___________ CLAUSULA DECIMA - DAS sanqOes___________
Pelo descumprimento total ou parcial das condigoes contratuais, o CONTRATANTE poder£ aplicar a 
CONTRATADA as sangoes previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejulzo da 
responsabilidade civil e penal cabiveis.

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual:
I - 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da CONTRATADA, injustificadamente, 
desistir do mesmo.
I! - O recolhimento das multas referidas nos incisos I devera ser feito, atraves de guia propria, ao 
CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (dias) dlas uteis a contar da data em que for aplicada a 
multa. A multa somente podera ser aplicada apos o exercicio do contraditorio e da defesa do 
contratado

•if-

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL, DAS 
PENALiDADES E DA MULTA.

■a ;SO contrato podera ser rescindido mediante previo aviso, interpelagao ou notificag^o judicial, nas

hipoteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. Alem das hipoteses previstas no art. 78 da

Lei n° 8.666/93, constituem causas de rescisao de contrato: I'
I - Paralisagao total ou parcial dos servigos por fatos de responsabilidade da CONTRATADA, por prazo 
superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, salvo motive de forga maior devidamente comprovado.

II - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

III - Alem das hipoteses anteriores, podera o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente 
de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizagao, por falencia, concordata dissolug§o, 
insolvencia da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular.

;r:•jIV - Em casos excepcionais, configurados como de forga maior, a criterio do CONTRATANTE, o atraso 
ou cancelamento na prestagao dos servigos nao ensejara a rescisao contratual, com as penalidades 
estabelecidas, ficando a(s) respectiva(s) atragao (es) musicals) do dia transferida para outra data, a 
ser acertada de comum acordo entre as partes.

m
k

>r

V - A inexecugao total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescisao nos termos dos artigos 77, 78, e 
79, I e art.80 da Lei n°. 8.666/93, com suas alteragdes posteriores, sem prejulzo de outras penalidades. 
Este contrato podera ser rescindido, nos termos do artigo 79, II da Lei 8.666/93, desde que haja acordo 
entre as partes. Pela inexecugao total ou parcial do contrato a administragao podera garantida a previa 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:
• Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou escrita sera aplicada quando houver 
descumprimento de condigoes contratuais ou condigoes tecnicas estabelecidas, independentemente de 
outras sangoes cabiveis);
• Multas;

■St*
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• Declaragao de inidoneidade e; ■ : ■ '
• Suspensao do direito de licitar e contratar de acordo com o Capitulo IV, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 
e alterapoes posteriores. ;

As multas e as demais penalidades previstas sao as seguintes:
• 0,33 % (Trinta e Ires d^cimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos 
servipos solicitados;
• 1,0% (urn decimo por cento) sobre o valor contratual, por infrapao a quaisquer das clausulas do 
contrato, por qualquer das partes;
• 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipotese de rescisao do contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuizo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigapao de ressarcir as perdas e danos que der causa;
• Suspensao temporaria de participar em licitapoes e impedimentos de contratar com o Municipio por 
prazo nao superior a dois anos;
• Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministrapSo Publica Federal, Estadual 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da punipao ou ate que seja promovida a 
reabilitapao do infrator perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

VI - De qualquer sanpao imposta, a contratada podera, no prazo maximo de cinco dias contados da 
intimapao do ato, oferecer recurso a contratante, devidamente fundamentado;
VII - As multas previstas nos itens anteriores sao independentes e poderao ser aplicadas 
cumulativamente;
VIII - A contratada nao incorrera na multa prevista acima (dia de atraso na entrega dos servipos) na 
ocorrencia de caso fortuito ou de forpa maior, ou de responsabilidade da contratante, desde o fato seja 
devidamente comprovado. A contratada devera manter-se durante a execupao do contrato, em 
compatibilidade com as obrigapoes por ela assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao 
exigidas na licitapao ou na assinatura do presente instrumento.

e!>/
fmf
mf

.nim
i

w

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAQAO
.________________ CONTRATUAL_____________________

Este contrato esta vinculadb de forma total e plena ao Processo Administrative n° XXXXXX e Processo

de Inexigibilidade Licitatorio n° XXXXXXXXXX, que Ihe deu causa, para cuja execupao, exigir-se-a

rigorosa obediencia.

_________CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de XXXX, para dirimir as questdes relativas ou oriundas do presente 
contrato.

sly.;

■ ’*E por estarem acordados,1 declaram ambas as partes, aceitarem as disposipoes estabelecidas nas 
clausulas do presente contrato, firmando-o em tres vias de igual teor, na presenpa de duas 
testemunhas abaixo.

4-’i

LAPAO/BA, XXXX de 201X.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PRESIDENTS 
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

jlTESTEMUNHAS: m
Nome:
CPF:

Nome:___________ ________
CPF: 332 • ^3

Pif'



ESTADO DA BAHIAffl CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO1^1

Pga. Br^uliofCardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA-CEP 44905-000 
i CNPJ 16.250.755/0001-84

sms.IMPAo -BA*

homologaqAo

Considerando o cumprimento dos requisites previstos no paragrafo unico do Art. 26 da Lei n° 
8.666/93 e tendo em vista o conteudo do presente processo, o qual foi submetido a exame e 
aprova^ao da Assessoria Juridica, (segundo parecer juridico), emitiu pareceres favoraveis, 
RATIFICO a contrata9ab de profissional especializado para Assessoramento juridicamente no 
acompanhamento de agdes civeis que dizem respeito a essa casa Legislative, de 
qualquer natureza, bem como a elaboragao e emissao de pareceres juridicos, atraves 
do Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, valor 
global de R$ 15.300,00; (quinze mil e trezentos reais) vigencia 11 de margo de 2021 a 11 de 
dezembro de 2021, INEXIGIBILIDADE n° 004/2021, tendo como fundamento o art. 25, inciso 
II da lei de Licitagoes. .

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lapao/Ba, :
11 de margo de 2021. |

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza
President© da Camara Municipal de Lapao

;
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X FACULDADE DAMASIO
POS-GRADUACAO

* %'P3
H** *

* ★

«2
.- A Faculdade Damasio, sob estrita observance da Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e das Rosolufpes MEC 

CNE/CES n. 1, de 3 de abril de 2001, e n. 1, de 8 de junho de 2007, tendo em vista a conctusao do Curso de Pos-Gradua^ao Lato

Sensu, em Setembro-2016, confere o titulo de
Especialista em Direito Publico com infase em Gestao Publica com capacitagdo para o Ensino no Magisterio Superior a

Pedro Paulo Honorato de Souza,

Brasileiro, natural de Irece - BA, 

nascido em 31 de Julho de 1987, RG 34.426.911-5 - SP, 

e outorga-lhe este Certificado, a fim de que possa gozar de todos ps direitos e prerrogativas legais.
*• ♦

Sao Paulo, 16 de Novembro de 2016.

Prof. Pitdnfjicnnqne Regazzo
Cyonlonndnr-Giira) da P<5s-G rtnliuii;ao

Prof. Xtarco /Intoiuo A raujo Junior 
l)irKloi‘'Cural Pds-Graduailo



IjH! ESTADO DA BAHIA
Preleitura Municipal de SSo Gabrid 

.. CNFJ (MF) 13.891^44/0001-32‘w-

u I III -TTir-1

"ATESTADO DE CAPAC1DADE TtilCNICA”

Atestamos, para os devidos fins, qua o Dr. Pedro Paulo Honorato de Souza, advogado 

devidamente inscrito na OAB/BA sob o n° 47.282, com escritbrio professional estabeleado 

a Praga Francisco Marques Dourado S/N°, Centro, Irecb/BA - CEP:44900-000, prestou 

servtgos A esta Prefeitun Municipal no perlodo compreandido de 01° de outubro de 

2015 at6 o dia 29 de dezembro de 2016, detbm qualificapdo tbcnica para advogar e 

assessorar.

Registramos que o profissional prestou servigos de assessona tbcnica na elaborate de 

pareceres, eiaboragfio de projetos de lets junto a administragSo publica, atuando tambbm 

no contendoso de Direito Publico junto ao Poder JudiciSrio.

Infbrmamos ainda que as prestagdes dos servigos adma referidos apresentaram bom 

desempenho profissional, detendo, portanto, a total capaddade tdenica para tanto, tendo 

o profissional cumprido fielmente com suas obrigagdes, nada constando que o desabone 

a sua tecnica atd o distrato do contrato.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Sdo Gabriel/BA, 24 de Margo de 2020

*9*
GEAN ANGELA RGCHA - EX PREFEITA

Uis* 4s PAtrte, 1S2 - Ccatre > Slo GabrW Basil.
CEP: 44.915-000 
POKE/FAX: (74) 3020-2122

Scanned with CamScanner



rtpT FACULDADE
Vi damAsio

^ *
Area de Conhecimento: Ciencias Sociais Apticadas 

Historico - Pos-Graduagao iato Sensu em Direito Publico com Enfase em Gestao Publica

Aluno: Pedro Paulo Honorato de Souza.

Infcio do cursor Fevereiro-2015.
Ti'tulo da Monografia: A Inconstitucionalidade da Alinea "Gw do Artigo l9 da Lei Compiementar N9 135/2010 que 
Alterou a Lei Compiementar N9 64/1990 que Estabele os Cases de Inelegibilidade pela Mera Opiniao dos Orgaos 
Competentes para o Julgamento das Contas do Chefe do Executive Quanto a sua Rejeigao.

Nota: 9.5 (nove e cinco decimos).

Carga-Horiria: 398 horas.Conclusao do cursor Setembro-2016.

Aproveitamento

Carga-Horaria Frequencia NotasProfessoresPalestrantesDisciplinas

Alessandro Soares (M)
Alvaro Luiz Trsvassos de Azevedo Gonzaga (PD) 
Jose Eduardo Cardozo (M)
Lilian Barros de Oliveira Almeida (M)
Luciana Andrea Accord! Berardi(D)
Marcelo Galante (M)
Marina Faraco Siqueira e Silva (M)

Teoria Geral do Estado e 
Direito Constitutional

Jose Eduardo Cardozo (M) 63 horas 100% 10.0

Alexandre levin (D)
Christianne Stroppa (M)
Jos4 Eduardo Cardozo (M)
Leandro Matsumota (M)
Marcia Walquiria Batista dos Santos (D)

Direito Administrative Alessandro Soares (M) 70 horas 100% 10.0

Angelica Petian (M)
Anis KfouriJr (M)
Florence Crohemberger Haret (D) 
Luciana Andrea Accord! Berardi (D) 
Moacir Marques da Silva (E) 
Tatiana Robles Seferjan (M)

Direito Tribut^rio e 
Financeiro

Jose Eduardo Cardozo (M) 70 horas 100% 10.0

Alexandre Levin (D)
Antonio Mermen de Vasconcellos e Benjamin (D) 
Erika Bechara (D)
Jos4 Eduardo Cardozo (M)
Luciana Andrea Accorsi Berardi (D)
Luis Manoel Fonseca Pires (D)
Marcia Walquiria Batista dos Santos (D)
Patricia Andr6 de Camargo Ferraz {M}
Sabrina Durigon Marques (M)

Direito Ambiental e 
Urbam'stico Alessandro Soares (M) 70 horas 100% 10.0

Fernando de Souza Coelho (D) 
Gabrlela Spanghero Lotta (D) 
Manuella Maia Ribeiro (M) 
Mauricio Correa (E)
Murito Lames de lemos (M) 
Ot£vio Prado (D)
Victor Correa SiNa(D)

GestSo Puolica Jose Eduardo Cardozo (M) 35 horas 100% 10.0

Metodologla do 
Trabalho Cientifico

Cinthya Nunes Vieira da 
Silva (M)

Cintfiya Nunes Vieira da Silva (M) 45 horas 100% 10.0

Didatica do Ensino 
Superior_________

Cinthya Nunes Vieira da 
Silva (M)

Cinthya Nunes Vieira da Silva (M) 45 horas 100% 9.0

1. Titulafao: Et Especiaiista; M: Mestre; D: Doutor; PD: Pos-Douton LD: Livre-Docerrte.

Resuitado: Aprovado.
Sao Paulo, 16 de Novembro de 2016.

Marcos Aurelio Gtemes^ogueira 
Secretario Aakdemiop

Faculdade Dam&sio

\

HI k' i!l
I

MCertificadoregistradosobon.



de S@yza

Participou, em Janeiro de 2021, do curso "Reclamagao Constitucional" 

com duragao de 10 horas, ministrado pelo Institute Brasileiro de
Pesquisa e Desenvolvimento.

CARCA HORARIA: 10 HORAS Francisco Schertel Mendes 
Diretor Cera I
instmito BrasiEairo de Peequba S OeDenvoMmento

r i
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tfiburpl d-S:.Cbritas ccs Artyridpiii do 4^tado do GoKb

C e rtificacfo

Certificamos que o (a) Sr.(a): PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA

Concluiu o Curso : Encontros Regionais do Tribunal de Contas dos Munidpios do Estado da Bahia - IRECE 

Carga Horaria: 16 Horas

Periodo de : 08/11/2018 a 09/11 /2018

Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente
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www.vivacom.br/meuvivo
Fale Goncsco: Central de Fteladonarrerto 
*8486 ou WAW.vivo.cornbr/faleconosoo
Tdetorica&aal SA 
FLeSIwira Katins, 1036 
CEP 411SKDO - Sdvadcr - K 
I.E: 58378668
OPJIVBriz ££5681571X01-62 
OPJRIici ££55ai57AXE4-50

da Cbnta; 0261445644 
Mss de referenda Q2Q021 
Pakdo: 1V0W021 a 1OO02O21 
Data de errissao: 13tB2021VIVO

k

PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA 
RSMATEUS, 117 
SAO JOSE
44900-000 IRECE-BA

Vendmento
26ti22021

Total a F^gar - R$ 

A05
;

SeusMimerosVivo
74-99913-1752

Aprovelte os benefidos do Vivo 
Vedoriza no App Meu Vivat

f
Caso voce terta mas Hrtias,araiteodete&iamantociasuaoonta

tRatios Anatei
12BTOSSWP - MVO O^fTRCLE 5CB - ANLtflLL

]

Qjantidadede Qjantidadede VaiorRS 
HaraPacote r4jrrerosVivo RanoPaccte

Utiliza±)
MnutosAJhdades

O que esta sendo cobrado Inctuso
RancyPacote

VakrTotd
RS

SsivtQos Oontratados
WO CCNTTOLE 5GB - ANU4L 

VIW CONTFCLE SffV □ GfTW. 11 
QGftS PARA FBDES SOOAIS
aaotd

i 59,90 59,991
0,001 1
5,001 1 5,00

64,99

Services Teiefarfca Brasil 02^8.1570136-74
Savinas (Be.: SMS e Lqa de Seivipos \4vo) 1 6,19

6,19

Oubos Langamentos
Bmgas Rrertaroe
SutJtoa

1,87
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£Certificamos que PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA com o 

CPF de numero: 230.129.168-57, concluiu o curso online CURSO 

DE PRATICA FORENSE EM DIREITO ELEITORAL 2019 de 28 
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Igor Pinheiro: Modulo I -Aspectos Introdutorios do Direito Eleitoral e seus Reflexes Praticos (Sistema Politico-Eleitoral, Principles 
Materials e Processuais);

Joao Paulo Oliveira: Modulo II • Estudo das Ineiegibilidades Constitucionais e Infraconstitucionais;

Joao Paulo Oliveira: Modulo III • Justiga Eleitoral (Estudo da Variagao de Competencia dos orgaos do Poder Judiciario nas Eleigdes 
Gerais - Aspectos Administrativos, Clveis e Criminals);

Jaime Barreiros Neto: Modulo IV - Partidos Politicos, aspectos. EC 97/2017. Pre-Candidatos e Fidelidade Partidaria;
I. .-y

Joao Paulo Oliveira: Modulo V - Atos de Pre-Campanha e Convengdes Partidarias; Campanha Eleitoral; Pesquisas e Testes Eleitorais;

Joao Paulo Oliveira: Modulo VI - Propaganda Eleitoral; Direito de Resposta;

Igor Pinheiro: Modulo VII e VIII - Teoria e Pratica dos llicitos Eleitorais Civeis (Abuso de Poder, Corrupgao e Fraude nas Eleigoes, 
Captagao llicita de Sufragio, Condutas Vedadas aos Agentes Publicos em Ano Eleitoral);

Denise Schlickmann: Modulo IX - Analise das disposigoes legais e da pratica atinentes ao financiamento de campanha e a prestagao 
de contas;

Igor Pinheiro: Modulo X - Atuagao do Ministerio Publico Eleitoral nas Eleigoes a iuz da legislagao, jurisprudencia e das Resolugoes do 
CNMP (Atribuigoes consolidadas e polemicas, bem como mudangas a serem implementadas para uma maior garantia de lisura e 
igualdade de oportunidades);
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Igor Pinheiro: Modulo XI - Teoria Geral do Processo Judicial Eleitorai: Especificidades e Apoes Eleitorais Cfveis Tlpicas;

Joao Paulo: Modulo XII - Recursos Eleitorais;

Igor Pinheiro: Modulo XIII - Crimes Eleitorais: - Aspectos Gerais; - Competencia Penal Eleitorai; - Estudo Analitico dos Crimes 
-------Eleitorais-previstos-na-Legisla$ao-Extravagante-(DoutrinarJurisprudencia e-Pratica);-------------------------------------------------------------------

Igor Pinheiro: Mddulo XIV - Pratica de Processo Penal Eleitorai - Provas (In)Cabtveis, Prisoes (In)Admitidas e Medidas Cautelares 
Penais; Procedimento Judicial;
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Igor Pinheiro: Modulo I - Compliance Eleitoral: Analise do Ano Eleitoral dia a dia e seus Reflexes Praticos;
Joao Paulo Oliveira: Modulos II e III - Aspectos teoricos e praticos dos requisites de elegibilidade e das causas de 
inelegibilidade.
Jaime Barreiros Neto: Modulo IV • Partidos Politicos, aspectos. EC 97/2017. Pre-Candidatos e Fidelidade Partidaria; Altera^oes da
Mnirreforma-de 2019________-___________ ___________________ ______ ______________ ______________ _______ ___ ________
Alexandre Basilio: Modulo V - Atos de Pre>Campanha e Convengoes Partidarias; Campanha Eleitoral; Pesquisas e Testes Eleitorais; 
Alexandre Basilio: Modulo VI - Propaganda Eleitoral; Direito de Resposta;
Igor Pinheiro: Modulo VII e VIII -Teoria e Pratica dos iiicitos Eleitorais Civeis (Abuso de Poder, Corrupgao e Fraude nas Eleigdes, 
Captagao llicita de Sufragio, Condutas Vedadas aos Agentes Publicos em Ano Eleitoral);
Denise Schlickmann: Modulo IX - Analise das disposigoes legais e da pratica atinentes ao financiamento de campanha e a prestagao 
de contas;
Igor Pinheiro: Modulo X - Atuagao do Ministerio Publico Eleitoral nas Eleigdes a luz da legislagao, jurisprudencia e das Resolugdes do 
CNMP. Repercussoes Praticas da Nova Lei do Abuso de Autoridade na Atuagao do Ministerio Publico Eleitoral;
Joao Paulo Oliveira: Mddulo XI - Teoria e Pratica da AIRC e AIME
Joao Paulo Oliveira: Modulo XII - Teoria e Pratica da AIJE e representagoes da Lei 9.504/97.
Joao Paulo Oliveira: Modulo XIII - Teoria e Pratica dos Recursos Eleitorais.
Igor Pinheiro: Modulo XIV - Crimes Eleitorais: - Aspectos Gerais; - Competencia Penal Eleitoral; - Estudo Analitico dos Crimes 
Eleitorais previstos na Legislagio Extravagante (Doutrina, Jurisprudencia e Pratica);
Igor Pinheiro: Modulo XV - Pratica de Processo Penal Eleitoral - Provas (In)Cabiveis, Prisoes (In)Admitidas e Medidas Cautelares 
Penais; Procedimento Judicial;
Igor Pinheiro: Modulo XVI - Teoria e Pratica do Dia da Eleigao: Permissoes e Proibigoes.
Emanuelle Gouveia: Modulo XVII - PJE - Justiga Eleitoral. Aspectos praticos.

V^RIA^AFREIRE
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

t
CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS N°: 024/2021 
PROCESSO ADMINISTRAT1VO: 024/2021 
INEXiGIBILiDADE: 004/2021

fi
I *

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CNPJ n° 16.250.755/0001-84, com sede na 
Pra9a Braulio Cardoso n° 125, Bairro Centro, Lapao-Bahia, a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente, Sra. Nuvia Carlane 
Rodrigues de Lima Silva e Souza, inscrita no CPF sob n° 457.241.725-34 e pedro 
paulo honorado de souza, pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, residente e 
domiciliado na Rua Sao Matheus, n° 117, Bairro Sao Jose, Irece-BA, a seguir 
denominado CONTRATADO, celebram entre si o presente contrato, em conformidade 
com a Inexigibilidade de Licitatorio n° 004/2021, com fulcro na Lei 8.666/93 e 
alteragdes posteriores, mediante as clausulas a seguir delineadas. .1!
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO If\Constitui objeto deste contrato a contratagao de profissional especializado para 
Assessorar juridicamente no acompanhamento de agoes civeis que dizem respeito a 
essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaboragao e emissao de 
pareceres jundicos clausula segunda - DOS fundamentos legais 
O presente contrato tern fundamento no art. 25, inciso II da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA DA PRESTAQAO DOS SERVIgOS
Os servigos serao prestados a CONTRATANTE, no penodo de 11/03/2021 a 
11/12/2021, podendo ser renovado conforme art. 57 paragrafo II da Lei 8.666/93.
I - O prazo de inicio da execugao e contado a partir do 1° dia subsequente a 
assinatura do presente contrato.
II - O prazo para os servigos podera ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE, 
havendo conveniencia administrativa, a criterio do Presidente desta Casa, e sera 
formalizado mediante lavratura de Termo Aditivo.
III - A CONTF?ATADA podera solicitar prorrogagao do prazo para a realizagao dos 
servigos se a interrupgao ocorrer por:
a) Ato da CONTRATANTE;
b) Caso fortuito ou forga maior.

.1!#!
MM

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DAS PARTES
I - Do CONTRATANTE:

a) Fornecer a CONTRATADA todos os dados relatives aos servigos contratados que 
se fizerem necessaries ao bom andamento e acompanhamento dos mesmos, quando 
solicitados;
b) Franquear, orientar e facilitar a CONTRATADA e/ou preposto devidamente 
credenciado, fiscalizar a qualquer tempo todos os servigos de responsabilidade do

Hp1
j]

#1
1-,,,



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO Mlm
Pga. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84 . T

que tal fiscalizagao implique que transferencia deCONTRATANTE 
responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;
c) Ter reservado o direito de nao mais utilizer os servigos da contratada caso a 
mesma nao cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as 
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93;

sem
i

d) Acompanhar o andamento dos servigos e expedir instrugbes verbais ou escritas 
sobre a sua execugao podendo impugnar os servigos que estejam mal executados, os 
quais deverao ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes servigos por conta
da contratada; ;
e) Intervir na prestagao dos servigos ou interromper a sua execugao nos casos e 
condigbes previstos na Lei n° 8.666/93;
f) Efetuar os pagamentos devidos a contratada pelos servigos executados de acordo 
com as disposigbes do presente contrato;
g) Denunciar as infragbes cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades 
cabiveis nos termos da Lei n° 8.666/93;
h) Modificar ou rescindir unilateraimente o contrato nos casos previstos na Lei n° 
8.666/93.

Sf.i
iI;

II - Da CONTRATADA(O):

#ia) Prestagao de servigos Assessoramento juridicamente no acompanhamento de 
agbes civeis que dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem 
como a elaboragao e emissao de pareceres juridicos.
b) Cumprir os prazos e demais condigbes deste contrato;
fc Manter o sigilo e a lisura na condugao de todos os procedimentos relacionados aos 
trabalhos;
c) Arcar com todas as despesas de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria

I
•K

$
•1 i

que ocorrerem em razao da execugao deste Contrato;

d) Aceitar acrescimos ou supressbes que se fizerem necessarios de ate 25% (vinte

$cinco por cento) do valor contratual corrigido; If!
£

e) Realizar visitas in loco, sempre que for solicitado pelo contratante; m
‘rii' ^f) O(a) Contratado(a) devera prestar os servigos objeto deste contrato, na forma e nos

prazos estabelecidos pelo contratante, quando da solicitagao dos servigos.

;
ij *



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
P9a. Br£ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelos services do objeto contratado o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a 
importancia no valor mensal de R$ 1.700,00 (um mi! e setecentos reals), 
perfazendo um valor global de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reals):

/- O pagamento do presente contrato sera efetuado em ate 45 dias subsequente ao 
da prestagao dos servigos, mediante apresentagao da nota fiscal dos servigos 
efetivamente prestados e atestados pela Secretaria responsavel, juntamente com o 
relatorio dos servigos realizados, mediante transferencia bancaria ou cheque.

//• Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento sera contado a partir de sua reapresentagao, devidamente regularizado.

Ill - A CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura de acordo com os servigos 
prestados, devendo a mesma ser devolvida a CONTRATADA, em caso de erro.

IV • O pagamento fica condicionado a comprovagao de que a CONTRATADA 
encontra-se adimplente com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante:

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentagao da 
Certidao de Tributes e Contribuigoes Federais e Divida Ativa da Uniao, em vigor;
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa a sede ou domidlio do 
proponente, dentro de seu periodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de 
Situagao, expedido pela Caixa Economica Federal) dentro de seu periodo de 
validade;
e) Prova de regularidade com a Justiga do Trabalho (CNDT - Certidao Negativa de 
Debitos Trabalhista) dentro de seu periodo de validade;

Os pagamentos serao realizados por transferencia bancaria a contratada, vedada 
qualquer antecipagao de pagamento sem a correspondente prestagao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAgAO ORQAMENTARIA
As despesas decorrentes desta contratagao correrao por conta da Dotagao 
Orgamentaria:
UNIDADE: 01101 - Camara Municipal de Lapao.
AQAO: 2002 - Gestao das atividades da Camara de Lapao 

ELEMENTO: 339035.00.00 - Outros Servigos de Assessoria e Consultoria. 

FONTE: 1001 - Recursos Ordinaries

CLAUSULA S£TIMA - REAJUSTE
Os pregos contratados poderao ser objeto de revisao de acordo com o disposto com o 
disposto na alinea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante
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ESI ADO DA BAHIA

ft CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P^a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

solicitapao da CONTRATADA, ao representante legal do CONTRATANTE, desde que 
acompanhada da documentagao que comprove a efetiva procedencia do pedido.

Paragrafo Primeiro: Os pregos contratados poderao ser reajustados a cada 12 
(doze) meses, atraves do IGPM-FGV (Indice Geral de Pregos ao Consumidor da 
Fundagao Getulio Vargas), utilizado pelo Governo Federal para atualizagao de suas 
obrigagoes, com vistas a equilibrar economico - financeiramente o presente 
avengado.

>2
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Paragrafo Segundo: O criterio de reajustamento acima descrito podera ser 
modificado ou ainda substituido por outro sistema, desde que comprovada sua 
ineficiencia, em comum acordo entre a contratante e a contratada.

CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUgAO DOS SERVIgOS
I - O regime de execugao dos servigos e o de empreitada por prego global, nos termos 
do artigo 6°, inciso VIII, allnea “a” da Lei n° 8.666/93.
II. Os servigos de consultoria tecnica serao realizados das seguintes maneiras:
a) Atendimento de consultorias tecnicas via telefone, fax e internet;
b) Elaboragao de orientagao tecnica mediante solicitagao por telefone, fax ou e-mail, 
acompanhamento in loco sempre que solicitado pela contratante;
c) Bern como nas demais formas estabelecidas neste contrato.

inI lHI

f

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAgAO DOS SERVIgOS
A supervisao do objeto estara a cargo de urn funcionario credenciado pela
CONTRATANTE, com faculdade de inspegao e controle, necessarias ao bom 
andamento e qualidade dos servigos, observadas os artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 
8.666/93.

*

W.
rlCLAUSULA DECIMA - DAS SANgOES

Pelo descumprimento total ou parcial das condigbes contratuais, o CONTRATANTE 
podera aplicar a CONTRATADA as sangoes previstas no art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade civil e penal cablveis.

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do 
descumprimento contratual:
I - 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da CONTRATADA, 
injustificadamente, desistirdo mesmo.
II - O recolhimento das multas referidas nos incisos I devera ser feito, atraves de guia 
propria, ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (dias) dias uteis a contar da 
data em que for aplicada a multa. A multa somente podera ser aplicada apos o 
exercicio do contraditorio e da defesa do contratado

4'
i£
[SIi

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL, DAS
PENALIDADES E DA MULTA. ‘4
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CNPJ 16.250.755/0001-84

O contrato podera ser rescindido mediante previo aviso, interpelapao ou notificapao 
judicial, nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. Alem das 
hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, constituem causas de rescisao de 
contrato:

I - Paralisapao total ou parcial dos servipos por fatos de responsabilidade da 
CONTRATADA, por prazo superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, salvo motivo de 
forpa maior devidamente comprovado.

i! ?!

II - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

III - Alem das hipoteses anteriores, podera o CONTRATANTE rescindir o contrato, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizapao, 
porfalencia, concordata dissolupao, insolvencia da CONTRATADA, e, em se tratando 
de firma individual, por morte de seu titular.

IV - Em casos excepcionais, configurados como de forpa maior, a criterio do 
CONTRATANTE, o atraso ou cancelamento na prestapao dos servipos nao ensejara 
a rescisao contratual, com as penalidades estabelecidas;
V - A inexecupao total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescisao nos termos dos 
artigos 77, 78, e 79, I e art.80 da Lei n°. 8.666/93, com suas alterapdes posteriores, 
sem prejuizo de outras penalidades. Este contrato podera ser rescindido, nos termos 
do artigo 79, II da Lei 8.666/93, desde que haja acordo entre as partes. Pela 
inexecupao total ou parcial do contrato a administrapao podera garantida a previa 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanpoes:

;«m
I
l■t

• Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou escrita sera aplicada 
quando houver descumprimento de condipdes contratuais ou condipdes tecnicas 
estabelecidas, independentemente de outras sanpoes cabiveis);
• Multas;
• Declarapao de inidoneidade e;
• Suspensao do direito de licitar e contratar de acordo com o Capitulo IV, da Lei n° 
8.666, de 21/06/93 e alterapdes posteriores.

As multas e as demais penalidades previstas sao as seguintes:
• 0,33 % (Trinta e Tres decimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de 
atraso na entrega dos servipos solicitados;
• 1,0% (urn decimo por cento) sobre o valor contratual, por infrapao a quaisquer 
das clausulas do contrato, por qualquer das partes;
• 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipotese de rescisao do 
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, 
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigapao de 
ressarcir as perdas e danos que der causa;

i
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
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• Suspensao temporaria de participar em licitagoes e impedimentos de contratar 
com o Municipio por prazo nao superior a dois anos;
• Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao 
Publica Federal, Estaduai ou Municipal, enquanto perdurarem os motives 
determinantes da puniqao ou ate que seja promovida a reabilitaqao do infrator 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

VI - De qualquer sanqao imposta, a contratada podera, no prazo maximo de cinco 
dias contados da intimapao do ato, oferecer recurso a contratante, devidamente 
fundamentado;
VII - As multas previstas nos itens anteriores sao independentes e poderao ser 
aplicadas cumulativamente;
VIII - A contratada nao incorrera na multa prevista acima (dia de atraso na entrega 
dos servipos) na ocorrencia de caso fortuito ou de forpa maior, ou de responsabilidade 
da contratante, desde o fato seja devidamente comprovado. A contratada devera 
manter-se durante a execupao do contrato, em compatibilidade com as obrigapdes 
por ela assumidas, todas as condipdes de habilitapao e qualificapao exigidas na 
licitapao ou na assinatura do presente instrumento.

A ;!
y
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CLAUSULA DECiMA SEGUNDA - DA VINCULAQAO CONTRATUAL t!*:
Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Administrative n° 
024/2021 e Processo de Inexigibilidade n° 004/2021, que Ihe deu causa, para cuja 
execupao, exigir-se-a rigorosa obediencia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de LAPAO-BA, para dirimir as questdes relatives ou 
oriundas do presente contrato. i'i

E por estarem acordados, declaram ambas as partes, aceitarem as disposipdes 
estabelecidas nas clausulas do presente contrato, firmando-o em tres vias de iguai 
teor, na presenpa de duas testemunhas abaixo.
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11 de Marpo de 2021.
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CAMARA M UN I Cl PAL DE LAPAO 

NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA
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ESTADO DA ^AHIA

5S CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P^a. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 

CNPJ 16,250.755/0001-84 <!;as8cESEEitBI 1
.1

AVISO PE INEXtGIBILIPADE N" 004/2021

A Comiss5o Pennanente de Licita^o da Camara Municipal de Lap2o declara ser inexigivel, de 
. acordo com o lArt. 25, In'ciso II da Lei 8.666/93, a contratatjSo do Senhor PEDRO PAULO 

HONORADO DE SOUZA,- pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, residente e domiciliado 
Rua S2o Matheus, n° 1I7'S Bairro Sio Jose Irece-BA, que se responsabilizard por Assessorar 
juridicamente no acompanhamento de a95es civeis que dizem respeito a essa casa Legislativa, de 
qualquer natureza, bem como a elaborafSo e emissao de pareceres juridicos., por um valor global de 

. R$ 18.000,00(dezoito mil reals) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reals). Marcio Greik 
Belarmino de Castro - Pres dente da CPL.

na

i!'
ii

AVISO DE RATIF1CACAO/HOMQLOGACAO
Processo Administratiyo n°. 024/2021

Inexteibilidade n°. 004/2021
l

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, torna publico que ratificou/homologou 
11/03/2021; os atos praticados pela Comiss2o Pennanente de Licitaf2o, na Inexigibilidade de n° 

003/2021, em favor do Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa tisica, CPF/MF 
n° 230.129.168-57, resident’e e domiciliado na Rua Sao Matheus, n° 117, Bairro Sao Jose Irece-BA, 
que se responsabilizar2 pOr Assessorar juridicamente no acompanhamento de a9oes civeis que 
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaborate e emissSo de 
pareceres juridicos., por um valor global de R$ i 8.000,00(dezoito mil reals) em parcelas mensais de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nuvia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - Presidenta da CSmara 
Municipal de LapSo.

em

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade de Licita?3o n° 004/2021. Contrato n® 024/2021 - Contratante: Camara Municipal 
de Lapao. Contratado: Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF 
n® 230.129.168-57, residente e domiciliado na Rua SSo Matheus, n® 117, Bairro Sao Jos£ IrecS-BA, 
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de a93es civeis que 
dizem respeito* a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaboragao e emissao de 
pareceres juridicos., por urn valor global de R$ 18.000,00(dezoito mil reais) em parcelas mensais de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). Viglncia do contrato: 11/03/2021 a 11/12/2021. Marcio Greik 
Belarmino de Castro - Presidente da CPL

i
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................Certificagao Digital: KCSGUUYV-Q1CFM4J2-HTAGO2ZS-A5MHL0XK
: Versao eletronica disponlvel em: https://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil

https://doem.org.br/pl/ba/lapao
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? 'AVISO DEINEXIGIBILIDADE

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P?a. Brdulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000 
i CNPJ 16,250.755/0001-84

REPUBLICACAO
AVISO DE INEX1GIBILIDADE N° Q04/2021

A Comissao Permanente de Licita?ao da Camara Municipal de LapSo declara ser inexigivel, de 
acordo com o Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93, a contrata^do do Senhor PEDRO PAULO 
HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, residente e domiciliado na 
Rua S2o Matheus, n0 117, Bairro S2o Josd Irece-BA, que se responsabilizara por Assessorar 
juridicamente no acompanhamento de a^Ses civeis que dizem respeito a essa casa Legislative, de 
qualquer natureza, bem como a elaborafSo e emissio de pareceres juridicos por um valor global de 
R$ 15.300,00(quinze mil e trezentos reais) em parcelas mensais de R$ 1.700,00 (um mil e trezentos 
reais). Mdrcio Greik Belarmino de Castro - Presidente da CPL.

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Processo Administrativo n°. 024/2021

Inexigibilidade n°. 004/2021

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 11/03/2021, os atos praticados pela Comisslo Permanente de Licita^o, na Inexigibilidade de n° 
003/2021, em favor do Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF 
n® 230.129.168-57, residente e domiciliado na Rua S2o Matheus, n0117, Bairro S2o Jos6 Irece-BA, 
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de afdes cfveis que 
dizem respeito a essa casa Legislative, de qualquer natureza, bem como a elaborate e emiss5o de 
pareceres juridicos., por um valor global de R$ 15.300,00(quinze mil e trezentos reais) em parcelas 
mensais de R$ 1.700,00 (um mil e trezentos reais). Niivia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - 
Presidenta da Camara Municipal de Lapdo.

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade de Licita9ao n° 004/2021. Contrato n° 024/2021 - Contratante: Camara Municipal 
de Lapdo. Contratado: Senhor PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF 
n° 230.129.168-57, residente e domiciliado naRua S2o Matheus, n° 117, Bairro S5o Josd Irece-BA, 
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de a95es civeis que 
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elabora9ao e emissao de 
pareceres juridicos., por um valor global de RS 15.300,00(quinze mil e trezentos reais) em parcelas 
mensais de R$ 1.700,00 (um mil e trezentos reais). Vigencia do contrato: 11/03/2021 A 11/12/2021. 
Marcio Greik Belarmino de Castro - Presidente da CPL
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. Certificagao Digital: QCFLOUMG-N3XQWNKQ-QPMOJB7Y-YKQORYJP.
Versao eletronica disponlvel em: https://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documentoassinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil

https://doem.org.br/pl/ba/lapao
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AV. JUSTINIANO C. DOURADO, 136 BL. B - CENTRO ADMINI 
CEP: 44905-000

I
CENTRO - LAPAO - BA 
CNPJ: 13.891.528/000:1-40u

CERTIDAO NEGAT1VA DE DEBITOS
Numero: 000031/2021.E

illNome/Razao Social: PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA
i

230.129.168-57
i

RUA SAO MATEUS, 117 

SAG JOSE IRECE - BA CEP: 44900-000

••j
CPF/CNPJ:

!('Enderepo:

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTEj E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO.

'■i?

nil
•A!

Observagao: t

1:*****-ii*±*i'±******-k**********i:******-**i,**xii******ii***********-*******X**i:*************X********±*******************************ir***************

***************************************************************************+******************************************************************

**********************************************************************************************************************************************
A******************************************************-***********************************************************************

11/03/2021Esta certidao foi emitida em com base no Codigo Tributario Municipal.

Certidao valida ate: 10/05/2021 i*
f

Esta certidao abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado. ’ !
‘I t
iiHiCodigo de controle desta certidao: 3700005540880000016183060000031202103117

i
Certidao emitida eletronicamente via internet. A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua 
autenticidade na Internet, no endejrego eletronico:
https://lapao.saatri.com.br, Contribuinte/Outros - Certidao Negativa - Verificar Autenticidade n'

'■V.
T:

Atengao: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. m!

impressoem 11/03/2021 as 13:03:10i
?

i

https://lapao.saatri.com.br
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

H
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: PEDRO PA'ULO HONORATO DE SOUZA 
CPF: 230.129.168-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado q'ue:

l.constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidadelsuspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsiderafao para fins de certificaqao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidas; e ::iI n l!

2. nao constam inscribes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). I4iConforme dispostojnos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao 

negativa. ;

Esta certidao se refere a situagSo do sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuiijoes sociais previstas nas alineas 'a' a'd' do paragrafo iinico do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 dejulriode 1991.
A aceitagao destajeertidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 

enderegos <http://rb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

iCertidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 09:44:3^ do dia 09/03/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 05/09/2021.
Cddigo de controlejda certidao: 27B7.BE21.A7AE.99DF 
Qualquer rasura ou’emenda invalidara este documento.
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