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cAwiara municipal de lapao
CNPJ: 16.250.755/0001-84

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2022

b

INEXIGIBILIDADE
N° 003/2022

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

•.i

CONTRATADO: PEDRO PAULO HONORADO DE SOUZA 

CPF/MF N° 230.129.168-57

VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (UM MIL E SETECENTOS 
REAIS).

VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).

Fundamenta?ao legal: art 25 

8.666/93.
incise II, lei n.°

abril/2022.
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNP|: 16.250.755/0001-84

_ D UNIDADE SOLICITANTE:
Sr. Presidente tendo em vista que a Camara Municipal de Lapao precisa dos services de
Assessoramento jundicamente no acompanhamento de afoes civeis que dizem respeito 

a essa casa Legislative de qualquer natureza, bem como a elaborate e emissao de
3 Serem realizados sob Pre?os e condipoes razoaveis para a natureza e

tudn pm que lraJ90Zar esta Casa Le9islativa- Ante aos termos acima delineados e
HONO^DO DF SOUZA183 (,mercad0 efetuad0 apontamos o Profissional pedro paulo 
HONORADD DE SOUZA, pessoa ftaca, CPF/MF n” 230.129.168-57, pois o mesmo comprovou vastos
se^poreTl^reT area’ COnf°rme documentaPa° anexa. Segue planilha anexa indicando os

PLANILHA DE ESPECIFI CACAOItem _____________ Descrigao
Assessoramento juridicamente 
acompanhamento de a$des civeis que 
dizem respeito a 
Legislativa, de qualquer natureza, bem 
como a elaboraqao e emissao de 
pareceres jundicos.

Valor Mensal Valor Global01 no

essa casa
R$ 2.000,00 R$ 18.000,00

Lapao/Ba, 01 de abril de 2022.

Jusselio Barreto de Matos
Diretor Administrativo

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

Lapao/Ba, 01 de abril de 2022.

Nuvia Carlane RodriguesTde Lima Silva e Souza 
Presidente da Camara Municipal de Lapao

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

UNIDADE: 01101 - Camara Municipal de Lapao.

AQAO: 2002 - GestSo das Atividades de Camara de Lapao.

ELEMENTO: 339035.00.00 - Outros Servigos de Assessoria e Consultoria. 

FONTE: 1001 - Recursos Proprios

Lapao/Ba, 01 de abril de 2022.

Jusselio Barreto de Matos



CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

Diretor Administrative
PARECER DA COMISSAO DE LICITAQAO

especializado para Assessoramento jundicamente no acompanhamento de afoes civeis que
em'sTao'r110 a ““ CaSa,Leglslativa’ de qualquer natureza, bem como a elaborate e 
06/2021 ertPnH^reCereS JUndlC0S' a Comissao Permanente de LicitapSo criada pela Portaria n» 
ds seguintel razdes teg^s^856 6 CaS° 65,4 caracterizada a INEXIGIBILIDADE DE UCITAgAO, face

enumerado^no art'ni30destaa|eiede8'n^/93' ^ f,Ue' “Para 3 contrata?a° da servipos tecnicos 
especializapao" e inexigivel a licitapao quand^houTe^tiabrad'Jtcrpetip'o6"9"533 ^ n°toria

02 Mediante informapao obtida junto a Camara Municipal de Lapao, objetiva-se a contratapao de 
P ofesional especializado para Assessoramento juridicamente no acompanhamento de apoes 
c veis que dizem respeito a essa casa Legislative de qualquer natureza, bem 
elaborafao e emissao de pareceres juridicos.
DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57 
tecnicos.

01.

como a
atrav^s do Senhor PEDRO PAULO HONORADO 

que se responsabilizar^ pelo prestapSo dos servi?os

ah Facetao ?xp°st°' e desde c1ue 05 valores da contrata?ao estejam 
da AdmimstrapSo da Camara Municipal de LapSo, isto 6
com os praticados, a Comissao de LicitacSo 
independentemente de procedimento licitatdrio

em sintonia com os interesses 
que os pre?os propostos sejam compativeis 

opina pela possibilidade da contratacSo
referrLe^^TsToTfaratf - ^f ^ ^-^-Icip^d^L^To L^T^fdcead.U26 da ja°

rerenaa Lei a.b66/93, para que o ratifique, com o seu “HOMOLOGO”, ou o rejeite.
seu

Lap3o/Ba, 01 de abril de 2022,

y
^arcio Gf§i"k Belirmino de Castro 
Presidente da CPL

Edeilton M^<ues de Oliveira

Jusselio Barreto de Matos
Membro



CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

Ao
Departamento Jurfdico 
LapSo - Bahia

JZ z^s>
Wfarcio Greik Belarmino de Castro

Presidente da CPL

MINUTA - CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS N°- XXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: XXXXXXXXX 

INEXIGIBILIDADE: XXXXXXXXXXXX

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CNPJ n° 16.250.755/0001-84, com sede na Praca BrSulio Cardoso 
a seguir denommado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente Nuvia Carlane
XXX^XXXXXX^^XX^XX^XXXXX^' emitid0 Pela SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 
sedeb RuaXXXXXX^SS r ^ iP,o?°a JUrlC"Ca' inSCrita no CNPJ n° XXXXXXXXX, com

Li“° n°xxxx’

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO -------------------------------------“

seguir delineadas.

Constitui objeto deste contrato a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. execugao de

CLAUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente contrato tern fundamento no art. 25, inciso II da Lei n.° 8.666/93

clAusula terceira - vig£ncia DA PRESTAQAO DOS
SERVigOS

Os servigos serSo prestados a CONTRATANTE 
conforme art. 57 par^grafo II da Lei 8.666/93.
con°atoaZ° ^ iniCi° da exeCU?a° 6 contado a Partir d0 1° dia subsequente d assinatura do presente

II - O prazo para os servipos podera ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE havendo 
TermonAdnitivoadmln'StratlVa' 3 Crteri° d° Prefeit° MuniciPal' e sera formalizado mediante lavratura de

III - A CONTRATADA poder3 solicitar prorrogagSo do 
interrupg§o ocorrer por:
a) Ato da CONTRATANTE;
b) Caso fortuito ou forga maior.

no periodo de XXXXXX, podendo ser renovado

prazo para a realizagSo dos servigos se a

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84

a) Fornecer d CONTRATADA todos os dados relatives aos services contratados que 
necessarios ao bom andamento e acompanhamento dos mesmos, quando solicitados-
b) Franquear, onentar e facilitar a CONTRATADA e/ou preposto devidamente creden’ciado fiscalizar a 
qua quer tempo todos os servipos de responsabilidade do CONTRATANTE, sem que tal fiscalizacao 
implique que transfer§ncia de responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;
c) Ter reservado o direito de n§o mais utilizar os servipos da contratada caso a mesma nSo cumpra o 
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93;
d) Acompanhar o andamento dos servipos e expedir instrupdes verbals ou escritas sobre

se fizerem

- a sua
execupao podendo impugnar os servipos que estejam mal executados, os quais deverdo ser refeitos, 
correndo as despesas oriundas destes servipos por conta da contratada;
e) Intervir na prestapao dos servipos ou interromper a sua execupao nos casos e condipoes previstos 
na Lei n° 8.666/93;
f) Efetuar os pagamentos devidos a contratada pelos servipos executados de acordo com as 
disposipoes do presente contrato;
g) Denunciar as infrapdes cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cablveis nos termos 
da Lei n° 8.666/93;
h) Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.666/93

II-Da CONTRATADA(O):

a) PrestapSo de servipos de contabiiidade 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 conforme as determinapdes das secretarias atinentes 
contrato;
e) Cumprir os prazos e demais condipdes 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, previdencteria, acidenteria que

razao da execupao deste Contrato;

a este

ocorrerem em

h) A CONTRATADA devolved o servipo pronto ate o limite de 05(cinco) dias uteis apds o recebimento 

da documentapdo enviada pela CONTRATANTE.;

i) Aceitar acrescimos ou supressdes que se fizerem necessaries de ate 25% (vinte cinco por cento) do 

valor contratual corrigido;

j) Realizar visitas in loco, sempre que for solicitado pelo contratante;

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

estabelecidos pelo contratante, quando da solicitapdo dos servipos.

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO E DA FORMA DE 
____________________PAGAMENTO
Polos servipos do objeto contratado o CONTRATANTE pagate A CONTRATADA a importancia no
valor mensal de R$ XXXX (XXXXX reals), perfazendo urn valor global de R$ XXXX (XXXXXXXXXX 
reals):

/- O pagamento do presente contrato serd efetuado em ate 45 dias subsequente ao da prestapdo dos 
servipos, mediante apresentapdo da nota fiscal dos servipos efetivamente prestados e atestados pela



CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 

CNPJ: 16.250.755/0001-84
banS'ria ou'chequef76' jlJntamente COm 0 rela;6r o d6s servi?os realizados, mediante transfergncia

II- Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais. 
a partir de sua reapresentap§o, devidamente regularizado.

o prazo de pagamento ser£ contado

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

r„p3“a.zy contratada ■*<**
a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacSo da Certidao de 
Tributes e Contnbui?6es Federais e Dfvida Ativa da UniSo, em vigor e Prova de Regularidade 
relativa a Segundade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situagSo regular relativa aos 
encargos socials mstituidos por lei, consoante determine a Portaria n° 358 de 05 de setembro de 
2014 com as alterapbes 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 periodo de validade;
d) Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de SituacSo expedido 
pela Caixa Econdmica Federal) dentro de seu periodo de validade-
e) Prova de regularidade com a Justipa do Trabalho (CNDT CertidSo Negativa de DSbitos 
Trabalhista) dentro de seu periodo de validade;

Os pagamentos ser§o realizados4 a ^ P°r transferencia bancSria a contratada, vedada qualquer
antecipap§o de pagamento sem a correspondente prestap§o dos servipos.

clAusula sexta - da DOTAgAo orqamentAria

As despesas decorrentes desta contratapSo correrSo por conta da Dotapao Orpamentaria:

UNIDADE: xxxxx.

AQAO: xxxx.

ELEMENTO: xxxx.

FONTE: xxxxxxxxxxxx.

CLAUSULA SgTIMA - REAJUSTE
Os prepos contratados poderao ser objeto de revisao de acordo com o disposto na alinea "d”, do inciso 
I, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitapao da CONTRATADA, ao repr’esentante 

legal do CONTRATANTE, desde que acompanhada da documentapSo que comprove a efetiva 
proced^ncia do pedido.

Paragrafo Primeiro: Os prepos contratados poderSo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, atraves 
do IGPM-FGV (Indice Geral de Prepos ao Consumidor da FundapSo Getulio Vargas), utilizado pelo 
Governo Federal para atualizapsto de suas obrigapoes, com vistas a equilibrar economico - 
financeiramente o presente avenpado.

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 execupao dos servipos 6 o de empreitada por prepo global, nos termos do artiqo 6° 
inciso VIII, alinea “a” da Lein0 8.666/93.
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II. Os services de consultoria tecnica serao realizados das seguintes
a) Atendimento de consultorias tecnicas via telefone, fax e internet;
b) ElaboragSo de orientagSo tecnica mediante soiicita?§o por telefone, fax ou e-mail 
in loco sempre que solicitado pela contratante;
c) Bern como nas demais formas estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAQAO DOS SERVIQOS

A supervisao do objeto estara a cargo de um funcionario credenciado pela CONTRATANTE 
mspepao e controle, necess£rias ao bom andamento 
Lei Federal n° 8.666/93.

maneiras:

acorn panhamento

com faculdade de 
e qualidade dos servigos, observadas os artigos 73 a 76 da

___________ CLAUSULA DgCIMA - DAS SANQOES___________
^rtMTlACTlnrf*ment0 t0tal 0U parcial das condiS6es contratuais, o CONTRATANTE podera aplicar d 
CONTRATADA as sanpfies previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8 666/93 
responsabilidade civil e penal cablveis.

riCa<no?S^be,eC,d°S 08 se'3uintes Percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratuaL 
I - 10/o (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da CONTRATADA, injustificadamente 
desistirdo mesmo.

MTo^i-rAilircT10 das multas referidas nos incisos I devera ser feito, atravSs de guia prdpria ao 
CONTRATANTS, no prazo maximo de 05 (dias) dias uteis a contar da data em que for aplicada a 
multa. A multa somente poder£ ser aplicada ap6s o exerefeio do contraditdrio e da defesa do 
contratado

_ clAusula d£cima primeira - DA rescisAo CONTRATUAL 
________________ PENALIDADES E DA MULTA.

sem prejulzo da

DAS

O contrato podera ser rescindido mediante prSvio aviso, interpelagao ou notificag^o judicial, nas 

hipbteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. AI6m das hipdteses previstas no art. 78 da 

Lei n° 8.666/93, constituem causas de rescis§o de contrato:

I - Paralisag§o total ou parcial dos servigos por fatos de responsabilidade da CONTRATADA, 
superior a 30 (trinta) dias inmterruptos, salvo motive de forga maior devidamente comprovado

II - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

III - Al§m das hipdteses anteriores, poderS o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente 
de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizagSo, por falencia, concordata dissolugSo 
msolvencia da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular.

IV - Em casos excepcionais, configurados como de forga maior, a criterio do CONTRATANTE, o atraso 
ou cancelamento na prestagsto dos servigos n§o ensejar£ a rescisao contratual com as penalidades 
estabelecidas, ficando a(s) respectiva(s) atragSo (es) musical(is) do dia transferida para outra data a 
ser acertada de comum acordo entre as partes.

V - A inexecug§o total ou parcial do Contrato ensejar£ a sua rescisao nos termos dos artigos 77, 78, e 
79, I e art.80 da Lei n°. 8.666/93, com suas alteragfies posteriores, sem prejulzo de outras penalidades. 
Este contrato poderS ser rescindido, nos termos do artigo 79, II da Lei 8.666/93, desde que haja acordo 
entre as partes. Pela inexecug§o 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 condigQes contratuais ou condigdes tecnicas estabelecidas, independentemente de 
outras sangdes cablveis);
• Multas;

por prazo
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• DeclaragSo de inidoneidade e;
• Suspense 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 s3o as seguintes:
• 0,33 % (Trinta e Tr6s d6cimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos 
servigos soiicitados;
• 1,0% (urn d6cimo por. cento) sobre o valor contratual, por infragSo a quaisquer das cISusulas do 
contrato, porqualquerdas 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 obrigagao de ressarcir as perdas e danos que der causa;
• Suspense© tempor^ria de participar em licitagfies e impedimentos de contratar com o Municipio por 
prazo n§o superior a dois anos;
• Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag3o Publica Federal, Estadual 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da punipao ou ate que seja promovida a 
reabilitagSo do infrator perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

VI - De qualquer sangSo imposta, a contratada podera, no prazo maximo de cinco dias contados da 
intimagSo do ato, oferecer recurso a contratante, devidamente fundamentado;

- As multas previstas nos itens anteriores sao independentes e poderao ser aplicadas 
cumulativamente;
VIII - A contratada n3o incorrete na multa prevista acima (dia de atraso na entrega dos servigos) na 
ocortencia de caso fortuito ou de forga maior, ou de responsabilidade da contratante, desde o fato seja 
devidamente comprovado. A contratada devete manter-se durante a execugao do contrato, em 
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigoes de habilitagSo e qualific’agao 
exigidas na licitagSo ou na assinatura do presente instrumento.

VII

CLAUSULA d£cima SEGUNDA - DA vinculaqAo
CONTRATUAL

Este contrato este vinculado de forma total.e plena ao Processo Administrative n° XXXXXX e Processo

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

rigorosa obediencia.

CLAUSULA d£cima TERCEIRA- DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de XXXX, para dirimir as questdes relatives ou oriundas do presente 
contrato.

E por estarem acordados, declaram ambas as partes, aceitarem as disposigdes estabelecidas 
clausulas do presente contrato, firmando-o em tres vias de igual teor, na presenga de duas 
testemunhas abaixo.

nas

LAPAO/BA, XXXX de 201X.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRESIDENTE
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



ESTADO DA BAHIA

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

CNPJ 16.250.755/0001-84

PARECER JTIRIDTCO

- INEXIGIBILIDADE N° 003/2022
■ MATERIA: Inexigibilidade de Licitagao
• OBJETIVO: Contrata^ao de profissional especializado para presta^ao de servigos de Assessoria Juridica 
no acompanhamento de agoes civeis que dizem respeito a essa Casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como 
elaboragao e emissao de pareceres juridicos.

RELATORIO:

■ Trata o presente de solicitagao de parecer favoravel ou nao quanto a inexigibilidade de licitagao para 
Contratagao de profissional especializado para prestagao de servigos de Assessoria juridica no acompanhamento 
de agoes civeis que dizem respeito a essa Casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como elaboragao e emissao 
de pareceres juridicos.

Justifica o Assessor que a manifestagao se prende ao fato de que trata a necessidade do 
municipio de urn servigo tecnico especializado a ser desempenhado por Profissional Especializado com notoria 
especializagao na area que se pretende contratar, dai porque a inviabilidade de competigao que enseja a

1.

inexigibilidade.
Outrossim, delineia que o prego ofertado se encontra condizente com os praticados no2.

mercado para esse tipo de causa.

DAS RAZORS DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal estabelece a obrigatoriedade das contratagoes 
de obras, servigos, compras e alienagoes da Administragao Publica serem precedidas de licitagao. No entanto, o 
referido dispositive submete a legislagao 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 realizagao de certame licitatorio.

Registre-se, que por se constituir o direito um complexo essencial de leis harmonicas, e que 
foi preciso excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licitagao, ja que nesses casos se verifica um 
confronto entre o prindpio da licitagao e outros igualmente tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro 
subjugado por esses.

3.

4.

5.

Com efeito, a inexigibilidade de licitagao em razao da singularidade do servigo e da 
notoriedade da empresa prestadora, que aqui se sugestiona, prevista no art. 25, do Estatuto das licitagoes, segundo 
entendimento assente na doutrina e jurisprudencia se justifica porque o interesse publico que norteia a contratagao 
termina por inviabilizar a competigao, afastando a possibilidade de realizagao do certame.

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

6.

7.

1
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CAMARA MUNICIPAL DELAPAOmA
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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 service de Professional Especializado, no ambito de 
contratos e licita^oes, como sendo especializado, estando, pois, ultrapassada esta primeira exigencia.

8.

9.

Sequencialmente, determina-se para a inexigibilidade nos termos aqui discutidos, que a10.
natureza do servi<;o seja singular.

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

11.

Nesse diapasao o magisterio do festejado Celso Antonio Bandeira de Melo, quando assim12.
aduz:

um servifo deve ser havido como singular, quando nele tern de inteiferir, como requisito de 
satisfatdrio atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu auior, 
envolvendo o estilo, o tra$o, a engenhosidade, a especial babilidade, a contribui$ao intelectual, 
ou a argucia de quern o executa, atributos estes que sao precisamente os que a A.dministra$ao 
reputa convenientes e necessitapara a satisfa(ao 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 prestagao de services tecnicos e exige especializagao 
em ramos determinados.

13.

Todavia, nao basta que o servigo 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 licitagao quando houver 
inviabilidade de competigao, em especial: (...) para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializagao, vedada a inexigibilidade para 
servigos de publicidade e divulgagao".

14.

Conforme se depreende do texto legal acima reproduzido a configuragao da hipotese de 
mexigibilidade de licitagao nao se contenta apenas com a singularidade do servigo tecnico a ser contratado e da 
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 noldria especializagao o projissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, pubticafies, organizafdo, cparelhamento, equipe tecnica e de outros requisites relacionados com suas 
atividades, permita injerir que seu trabalho e essenciale indiscutivelmente o mais adequado dpkna satisjafdo do objeto contratado”.

Na ligao do eminente Professor Eros Roberto Grau sobre o tema "(...) a apuragao da notoria 
especializagao se fez 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".

15.
sua

16.

17.

18.

2
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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 demonstra<;ao 
de um dos efeitos previstos no mencionado paragrafo para que se opere a notoria especializagao.

Com efeito, a demonstragao do exito no desempenho anterior do servigo, cujo objeto 
pretende se contratar, aliado ao fato de que a prestagao de servigos foi efetivada junto a outras entidades publicas, 
subordinadas a regime juridico de contratagao semelhante ao do Consulente, satisfaz, ao sentir do presente estudo, 
o interesse da Administragao Publica em comprovar a notoria especializagao.

19.

20.

Outro ponto a ser enffentado na presente analise e se ha no caso concrete inviabilidade de21.
competigao a justificar a contratagao direta.

Em prinetpio, e evidente que os servigos de consultoria por mais especializados que sejam, 
possuem mais de um professional ou pessoa juridica capacitados para realiza-los, o que possibilitaria, em tese a 
competigao entre os diversos interessados.

22.

A rigor, tem-se como indubitavel que esse servigo nao pode ser desenvolvido sem a presenga 
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 
competigao.

23.

Prosseguindo-se, sobreleva obtemperar acerca do requisite da notoriedade da empresa ou 
professional que se quer contratar, tambem exigido nesse caso de inexigibilidade.

No caso ora em analise, ve-se que a contratagao impendida nao pode ser realizada a partir de 
um certame licitatorio, e que o professional 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.

24.

25.

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 prescrigao normativa acerca de determinado 
tema”.

26.

27.

No mesmo sentido, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26a edigao de seu livro Direito28.
Administrative Brasileiro, in verbis.

Pareceres administrativos sao manifestagoes de orgaos tecnicos sobre assuntos 
submetidos a sua consideragao. O parecer tem carater meramente opinativo, nao 
vinculando a Administragao ou os particulares a sua motivagao ou conclusoes, salvo 
se aprovado por ato subseqiiente. Ja entao, o que subsiste como ato administrativo, 
nao e o parecer, mas sim o ato de sua aprovagao, que podera revestir a modalidade 
normativa, ordinaria, negocial, ou punitiva.

O Supremo Tribunal Federal ja teve a oportunidade de se manifestar acerca da materia, in29.
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



ESTADO DA BAHIA

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

CNPJ 16.250.755/0001-84

I. — Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, ofetece parecet sugerindo 
contrata^ao direta, sem licita^ao, mediante interpreta^ao da lei das licita9oes. 
Pretensao do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilizar o advogado 
solidariamente com o administrador que decidiu pela contratagao direta: 
impossibilidade, dado que o parecer nao e ato administrative, sendo, quando muito, 
ato de administragao consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providencias 
administrativas a serem estabelecidas nos atos de administragao ativa. Celso Antonio 
Bandeira de Mello, ‘Curso de Direito Admimstrativo’, Malheiros Ed., 13a ed., p. 377.
II. — O advogado somente sera civilmente responsavel pelos danos causados a seus 
clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou omissao 
praticado com culpa, em sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32.
III. — Mandado de Seguranga deferido." ("DJ" 31.10.2003).

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.

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 veiculagao de tal ato emitira um jitizo acerca da materia 
sob apreciagao, cujos fundamentos arrolados como base de sua opiniao terao por base as mais variadas fontes (Lei, 
doutrina, jurisprudencia dos 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 condigoes necessarias a realizagao do 
contrato de prestagao dos servigos acima explicitados com o municipio, tomando inexigivel a licitagao

30.

31.

32.

nos termos da legislagao especifica.
Nao ha, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulagao.33.
S.m.j., e o parecer.34.

Lapao (BA), 01 de Abril de 2022.

Andre Hemque^eal de Oliveira 

Procurador Juridico 
OAB/BA n°. 38.425
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HOMOLOGAQAO

0 a cumpni?ent0 dos requisitos 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
jS^Firnt'r SrtS0~la4JUndlCa’ (segund0 parecer jun'dico), emitiu pareceres favoraveis, 

ICO a contratapao de profissional especializado para Assessoramento juridicamente
acompanhamento de apoes civeis que dizem respeito a essa casa Leqislativa de
qualquer natureza, bem como a elaborapao e emissao de pareceres juridicos, atraves
g°obaTderR$D15O300 0n°r H0N°RAI?0 DE S0UZA’ pessoa flsica- CPF/MF n° 230.129.168-57, valor 
global de R$ 15.300,00 (qumze mil e trezentos reals) vigencia 01 de abril de 2022 a 31 de
dezembro de 2022, INEXIGIBILIDADE n« 003/2022, tendo eomo fundamento 
11 da lei de Licita96es.

no

o art. 25, inciso

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lapao/Ba,
01 de abril de2022.

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza
Presidente da Camara Municipal de Lapao
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 003/2022

A INEXIGIBILIDADE DE LICITA£AO para a despesa abaixo especificada, cujo objeto e a 
contrata9ao de profissional especializado para especializado para Assessoramento 
juridicamente no acompanhamento de agoes cfveis que dizem respeito a essa casa 
Legislative, de qualquer natureza, bem como a elaboragao e emissao de pareceres 
juridicos, atravSs do Senhor PEDRO PAULO HONORADO 
230.129.168-57, com fundamento no artigo 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, preve que, “para a 
contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, 
profissionais ou empresas de notoria especializagao” e inexigivel a licitagao quando houver 
inviabilidade de competigao; acostado nos autos do Processo Administrative n° 027/2022, do 
mesmo diploma legal.

DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF n°

com

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

CLASSIFICAgAO DA DESPESA:
UNIDADE 01101 - Camara Municipal de Lap3o._______

2002 - Gest§o das Atividades de CSmara de
Lap3o.___________________________ _
339035.00.00 - Outros Servigos de Assessoria e
Consultoria.

CLASSIFICAgAO ORQAMENTARIA

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE 1001 - Recursos Ordinaries.
VALOR MENSAL R$ .2.000,00
VALOR GLOBAL R$ 18.000,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2022__________

01/04/2022 a 31/12/2022.VALIDADE

Lapao/Ba, 01 de abril de 2022.

/Marcio'Greik Belarmino de Castro
Presidente da CPL

Edeilton Marques de Oliveira<&ir
Jusselio Barreto de Matos 

Membro

t
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[1

CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N°: 027/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 027/2022 
INEXIGIBILIDADE: 003/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAP AO, CNPJ n° 16.250,755/0001-84 com sede na
CONTRATANTE3^ "“t 125' LaPa°-Bahia. a seguir denominado
OONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente, Sr3. Nuvia Carlane
Rodngu63 de Lima Silva e Souza, inscrita no CPF sob n° 457 241 725-34 e PEDRO
PAULO HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF i 230129.168 57
residente e domicihado na Rua Sao Matheus, n° 117, Bairro Sao Jose Irece-BA a
segmr denominado CONTRATADO, celebram entre si o presente contrato em
8 fififimdpadF 001X1 8 lne,xl9.lbllldade de Licitatorio n° 003/2022, com fulcra na Lei 
8.666/93 e alterapoes postenores, mediante as clausulas a seguir delineadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato 
Assessorar juridicamente no

a contratagao de profissional especializado para 

O present© contrato tern fundamento no art. 25, inciso II da Lei n.° 8.666/93.

_____ g^USULA TERCEIRA - VIGENCIA DA PRESTAOAO DOR fiFPX/irnca
?iS/i3o°S Prestados a CONTRATANTE, no periodo de 01/04/2022 a

1/14/Z022, podendo ser renovado conform© art. 57 paragrafo II da Lei 8 666/93

i;,h,r,“odpyne'ntc™,sre‘°4 “ma<to a pa* <|° ” ^ 4
II - O prazo para os servigos podera ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE 
navendo convemencia administrativa, a criterio do Presidente desta Casa 
rormalizado mediante lavratura de Termo Aditivo.
III - A CONTRATADA podera solicitar prorrogagao do 
servigos se a interrupgao ocorrer por
a) Ato da CONTRATANTE;
b) Caso fortuito ou forga maior.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACQFS PAR paptfq 
I - Do CONTRATANTE:

e sera

prazo para a realizagao dos

a) Fornecer a CONTRATADA todos os dados relatives aos servigos contratados que 
solidtac^os-neCeSS^r'°S 30 b0m andamento e acornpanhamento dos mesmos, quando

b) Jranquear orientar e facilitar a CONTRATADA e/ou preposto devidamente
rn^tratnkIlzar a dua'quer tempo todos os servigos de responsabilidade do

I ' Sem.^®r,tal fiscallza?§0 implique que transferencia de 
responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;



mm ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
P?a- Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

c) Ter reservado o direito de nao 

mesma nao cumpra o estabelecido 
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93;
d) Acompanhar o andamento dos servi5os e expedir instrupdes verbals ou escritas 
sobre a sua execupao 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 presta?ao dos servigos ou interromper a sua execugao 
condigoes previstos na Lei n° 8.666/93;
f) Efetuar os pagamentos devidos a contratada pelos servigos executados de acordo 
com as disposigdes do' presente contrato;
g) Denunciar as infragdes cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades 
cabiveis nos termos da Lei n° 8.666/93;
h) Modificar ou rescindir unilateralmente 
8.666/93.

mais utilizar os servigos da contratada caso a
no presente contrato, aplicando ao infrator as

nos casos e

o contrato nos casos previstos na Lei n°

II - Da CONTRATADA(O):

a) Prestagao de servigos Assessoramento juridicamente no acompanhamento de 
agoes 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 condigoes 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 

que ocorrerem em razao da execugao deste Contrato;

d) Aceitar acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries de ate 25% (vinte 

cinco por cento) do valor contratual corrigido;

e) Realizar visitas in loco, sempre que for solicitado pelo contratante;

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.

previdenciaria, acidentaria
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CLAUSULA QUINTA - DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMFNTO 

Pel03 serviQos do objeto contratado o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a 
importancia no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), perfazendo um valor 
global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais):

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

servigos 
com o

//- Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscals. , , 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
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 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 Negative 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 ORgAMENTARIA
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

em vigor;

____________________ CLAUSULA SETIMA - 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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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 reaiustados a cada 12 
(doze) meses, atraves do IGPM-FGV (indice Geral de Prepos ao Consumidor da 
Fundagao Getulio Vargas), utilizado pelo Governo Federal para atualizacao de suas
obngagoes, com vistas a equilibrar economico - financeiramente o presente 
aven$ado. K

Paragrafo Segundo: O criterio de reajustamento 
modificado ou ainda substituldo

acima descrito podera ser
n Por outro sistema, desde que comprovada

jneficiencia, em comum acordo entre a contratante e a contratada.________
___ 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.
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 
acompanhamento in loco sempre que solicitado pela contratante;
c) Bern como nas demais formas estabelecidas neste contrato.

sua

ou e-mail,

___________CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAgAO DOS SERVIQOS
C*0 °^e^0 estar3 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 condigbes contratuais, o CONTRATANTE 
podera 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:

- 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da CONTRATADA 
injustificadamente, desistir do 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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

__________ PENALIDADES E DA MULTA.

I

, DAS
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°?-!ra‘° P°derf ser rescindido mediante previo aviso, interpelapao ou notificacao 
judicial, nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 Alem das
Sato 8 PreV'StaS n° art' 78 83 Lei n° 8'666/93' Constltuem causas de rescisao de

II - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

III - Alem das hipoteses anteriores, podera o CONTRATANTE rescindir o contrato 
indepenctentemante de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizacao’

C0NTRA™A'
rnMTOATA^c excePclonais. configurados como de forpa maior, a criterio do 
CONTRATANTE, o atraso ou cancelamento na prestapao dos servipos nao enseiara 
a rescisao contratual, com as penalidades estabelecidas;
V - A mexecupao total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescisao nos termos dos 
art's os 77. 78 e 79, I e art.80 da Lei n° 8.666/93, com suas alterapoes 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 
mexecupao total ou parcial do contrato a administrapao podera garantida 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanpoes:

•Advertencia verbal ou escrita (A advertencia verbal ou escrita sera aplicada 

quando houver descumprimento de condipoes contratuais ou condipbes tecnicas 
estabelecidas, independentemente de outras sanpoes cabiveis);
• Multas;
• 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 alteragdes 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 servigos solicitados;
• 1,0% (urn decimo por cento) sobre o valor contratual, por infragao 
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 obrigagao de 
ressarcir as perdas e danos que der causa;

a previa

a quaisquer
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CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P?a. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

• Suspensao temporana de participar em licitapoes e impedimentos de contratar 
com o Municipio por prazo nao superior a dois anos;
• Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar 
Publica Federal, Estadual

com a Administrapao 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motives 

determmantes da punipao ou ate que seja promovida a reabilitapao do infrator 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

hL T:!lquerr sant5§0 imposta’ a contratada podera, no prazo maximo de ci 
dias contados da mtimapao do ato, oferecer
fundamentado:

cinco
recurso a contratante, devidamente

VII - As multas previstas nos itens anteriores sao independentes 
aplicadas cumulativamente;
VIII - A contratada nap incorrera na multa prevista acima (dia de atraso na entrega 
dos servipos) na ocorrencia de caso fortuito ou de for5a maior, ou de responsabilidade 

a contratante, desde o fato seja devidamente comprovado. A contratada devera 
manter-se durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes 

assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na 
licitapao ou na assmatura do presente instrument©.

e poderao ser

_______CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA vinculaqAo CONTRATUAL
n®*®,n°n.trat° esta vinculado de forma total e plena ao Processo Administrativo n° 
027/2022 e Processo de Inexigibilidade n° 003/2022, que Ihe deu causa 
execugao, exigir-se-a rigorosa obediencia para cuja

_________ CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de LAPAO-BA, para dirimir 
oriundas do presente contrato.

E por estarem acordados, declaram ambas as partes, aceitarem as disposipdes 
estabelecidas nas clausulas do presente contrato, firmando-o em tres vias de iqual 
teor, na presenpa de duas testemunhas abaixo.

as questdes relatives ou

Lapao/BA,
01 de abril de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA

CONTRATANTE



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Rtfs. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000 
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-------------- ---
/ Pedro F^aulo Honorato de Souza 

CPF/MF 230.129.168-57 

CONTRATADO

!/ ■X\

TESTEMUNHAS:

'Vg-yk;
Nome
CPF:

Nome:___________ ___________
CPF:^^>5, ^0^.



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO

AVISO DE INEXIGIBILIDAPK N° 003/2022

acorfTcom Munidpal de Lapao declara ser “-igivel, de
HONORADODE SOnVA^30 11 da Le' 8D666/93’ a contrata9ao do Senhor PEDRO PAULO 
Rua Sa^Matheus n° m R580" «S.!ca’TCPF MF n° 230.129.168-57, residente e domiciliado 

• -j- 5 ®airro ^ao J°se Irece-BA, que se responsabilizara nor Assessorar
JaUuafoCamentte n° a“mpanhament0 de a95es «'veis que dizem respeito a essa casa Legislativa de 

R$ 8 OOoTdr r r0a,eIab0rafa° 6 emiSSa° d£ j-dicos., por urn valor global de
Belarmino de Castro^^residente da^CTL 38 menSaiS ^ R$ 2'000’00 Mard° &dk

A

na

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOI OQArAn
Processo Administrativn n°. 027/2022

Inexigibilidade n°, 00^/2022

em 0im/2022 o r H ^ EStad° da Bahia’ t0rna pmico que ratificou/homologou 
007/7n97 f a'0S Pela Coml«ao Permanente de Licita9ao, na Inexigibilidade de n"
?230 ?29 l”8 5V70rresid ^0r d r H0N0RAD0 DE S0UZA, pessoa fisica, CPF/MF
n 230.129.168-57, residente e domiciliado na Rua Sao Matheus, n° 117, Bairro Sao Jose Irece-BA
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de afoes civeis que
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaborate e 0^0 de
R$ 2000 OOM1003'’ P°r §l0bal de R$ 18-000,00(dezoito mil reais) em parcelas mensais de
MunRiS de Upao” ^ ^ R°drigUeS de Lima e Souza ' P^sidenta da Camara

EXTRATO DE CONTRATO 027/2022

diCi?fl° nOi03/2022- Contato n° 027/2022 - Contratante: Camara Municipal
S270 m?6s s7 f a ° PAUL° H0N0RAD0 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
que se responsabilizara por Assessorar juridicamente no acompanhamento de acoes civeis que
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elaboraql e emissao de
5TSSIh"’ POr,“" “l0'd« R$ 'K OOO.OOfdezoito mil m,is) ,m pmod.s m.oai, d,

“n“0: mmm2213,,'2,2022- M‘'ol° 0",l

18
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ESTADO DA BAHIA

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

CNPJ 16.250.755/0001-84

AVISO DE IiNEXlGIBlLIDADE N° 003/2022

A Comissao Pennanente de Licita?3o da Camara Municipal de LapSo declare ser inexigivei, de 
acordo com o Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93, a contrata^So do Senhor PEDRO PAULO 
HONORADO DE SOUZA, pessoa fisica, CPF/MF n° 230.129.168-57, residente e domtciliado na 
Rua S2o Matheus, n° 117, Bairro SSo Josd Irecc-BA, que se responsabilizarS por Assessorar 
juridicamente no acompanhamento de a^des cfveis quc dizcm respeito a essa casa Legislativa, de 
qualquer naturcza, bcm como a elabora^So e emissSo de pareceres juridicos., por um valor global de 
R$ 18.000,00(dezbito mil reais) em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reals). MSrcio Greik 
Belarmino de Castro - Presidcnte da CPL.

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Processo Administrative n°. 027/2022 '

Inexigibilidade n°. 003/2022

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 01/04/2022, os atos praticados pela Comiss&o Permanenle de LicitatpSo, na Inexigibilidade de n° 
003/2022, 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, n° 117, Bairro SSo Jose Irece-BA, 
que se responsabilizard por Assessorar juridicamente no acompanhamento de afdes cfveis que 
dizem respeito a cssa casa Legislativa, de qualquer nalureza, bem como a elabora^So e emiss3o de 
pareceres juridicos., por um valor global de R$ 18.000,00(dezoito mil reais) em parcelas mensais de 
RS 2.000,00 (dois mil reais). Nuvia Carlane Rodrigues de Lima e Souza ■ Presidcnla da Camara 
Municipal dc LapSo.

EXTRATO DE CONTRATO 027/2022

Inexigibilidade de Licita9So n° 003/2022. Contrato n° 027/2022 - Contratanie: Camara Municipal 
de LapSo. 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 SSo Jose Irece-BA, 
que se responsabilizard por Assessorar juridicamente no acompanhamento de afSes cfveis que 
dizem respeito a essa casa Legislativa, de qualquer natureza, bem como a elabora^So e emissSo de 
pareceres juridicos, por um valor global de R$ 18.000,00(dezoito mil reais) em parcelas mensais de 
RS 2.000,00 (dois mil reais). Vigencia do contrato: 01/04/2022 a 31/12/2022. Mdrcio Greik 
Belarmino de Castro - Presidente da CPL

i
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CertificagSo Digital: EDPJCJ9E-SMB76XRY-MEY2YN0U-KF7XUSTL
VersSo eletrdnica disponlvel em: http://doem.org.br/pt/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2200-2/2001 de 24/08/2001, que instituia infra-estrutura de Chaves Pubiicas Brasileira - ICP Brasil

http://doem.org.br/pt/ba/lapao


• MINISTERIO DA FAZENDA 
- Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: PEDRO PAULO 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 que:

l.constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspense 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 
desconsiderapao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao 
negativa.

Esta certidao se refere a situagao do sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 10:38:47 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 19/09/2022.
Codigo de controle da certidao: F83E.319A.E4F8.0F86 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

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


Prefeitura Municipal de Lapao
SECRETARIA DE FINAN^AS

AV. JUSTINIANO C. DOURADO, 136 BL. B - CENTRO ADMINISTRATIVO 
CENTRO - LAPAO - BA CEP: 44905-000 
CNPJ: 13.891.528/000140UMQ.ftfr/j

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS
Numero: 000034/2022.E

Nome/Razao Social: PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA 

230.129.168-57 

RUA SAO MATEUS, 117 

SAO JOS£ IRECi - BA CEP: 44900-000

CPF/CNPJ:

Enderepo:

RESSALVADO O DiREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DIzBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, £ CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM D^BITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMACITADO PARA COM ESTE MUNICfPIO.

Observagao:
^**»»»»»iHtiH^»****»**iH^*^TMriHr*********»*******************-»*******»*******»**«»«****»**iHHt*»***’**«**»»******»*»****************************

**********************************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************

23/03/2022 com base no Codigo Tributario Municipal.Esta certidao foi emitida em

Certidao valida ate: 22/05/2022

Esta certidao abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Codigo de controle desta certidao: 4700006681320000016183060000034202203236

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

Atengao: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Impresso em 20/05/2022 ds 10:26:30

https://lapao.saatri.com.br


Emissao: 02/05/2022 11:19GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
■7.; v.

I SECRETARIA DA FAZENDA

-■

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lef 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codlgo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20221939609

NOME

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

CPFinscri^Ao estaoual

230.129.168-57

Fica certificado que n§o constam, ate a presente data, pendSncias de responsabilidade da pessoa ffsica ou juridica adma
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto £ inexistencia de debitos, indusive os inscritos na Dfvida 
Ativa, de competOnda da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publics do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/05/2022, conforms Portaria n0 918/99, sendo v£lida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Vilida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.iptPagina 1 de 1

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


fUf ESTADO DA BAHIA
T Prefeitura Municipal de S8o Gabriel

' GNpJ(MF) 13.891.544/0001-32

"ATESTADO DE CAPACIDADE T^CNICA”

para os dovidos fins, qua o Dr. Pedro Pauio Honorato de Souza, 
devidamente inscrito na OAB/BA sob

Atestamos,
advogado

o n° 47.282, com escritdrio profissional estabeiecido
a Pra?a Francisco Marques Dourado S/N0, Centro, Irecd/BA — CEP:44900-000P pr&stou 
servigos d esta Prefeitura Municipal no periodo compreendido de 01° de outubro de
2015 aid o dia 29 de dezembro de 2018t detdm qualificafSo tdcnica para advogar 
assessorar.

e

Registramos que o profissional prestou servigos de assessoria tdcnica 

pareceres, elaborag§o de projetos de leis junto a administrate publica, 
no contendoso de Direito Publico junto ao Poder Judicidrio.

na elaborate de 

atuando tambdm

Informamos ainda que as prestates dos servigos acima referidos apresentaram bom 
desempenho profissional, detendo, portanto, a total capacidade tecnlca para tanto, tendo 

o profissional cumprido fielmente com suas obriga?6es, nada constando que o desabone 

a sua tdcnica ate o distrato do contrato.

Por ser verdade, firmamos a presente,

SSo Gabriel/BA, 24 de Margo de 2020

GEAN ANGELA ROCHA - EX PREFEITA

Urge dj PitHa, 132 - Centro - Slo Gabriel Babia. 
CEP: 44.915-000 
PONE/FAX: (74)3620-2122

Scanned with CamScanner
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l FACULDADE DAMASIO
POS-GRADUACAO

**
l*

*

iT

A Faculdade Damasio, sob estrita observancia da Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e das Resolupes MFC 

CNE/CES n. 1, de 3 de abril de 2001, e n. 1, de 8 de junho de 2007, tendo em vista a condusao do Curso de. P6s-Gradua(;ao Lato

Sensu, em Setembro-2016, confere o dtulo de
Especialisto em Direito Publico com Enfase em Gestao Publico com capacitagao 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 gdzar de todos ps direitos e prerrogativas legais.

Sao Paulo, 16 de Novembro de 2016.

«
t

c
Prof. Marco Antonio Araujo Junior

Dimui-Gernl
Prof. Pi'dititJcnrique. Ragazzo

Cofinieiiacior-Gural da Pos-Gradnavaotk Pds-G raduacto



FACliLDADE
%)} damAsio
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Area de Conhecimento: Ciencias Sociais Aplicadas 
Historico - Pos-Gradua^ao Lato Sensu em Direito Publico com Enfase em Gestao Publics

Aluno: Pedro Paulo Honorato de Souza.

Infcio do cursor Fevereiro-2015.

Titulo da Monografia: A fnconstitucionalidade da Alinea "G" do Artigo 1® da Lei Complementar 1M5 135/2010 que 
Altered a Lei Complementar 64/1990 que Estabele os Cases de Ineiegibilidade pela Mera Opiniao dos Orgaos 
Competentes para o Julgamento das Contas do Chefe do Executivo Quanto a sua Rejei^ao.

Nota: 9.5 (nove e cinco decimos).

Conclusao do cursor Setembro-2016. Carga-Horaria: 398 boras.

Aproveitamento

Disciplinas Palestrantes Professores Carga-Horaria Prequencia Notas

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

Teoria Geral do Estado e 
Direito Constitucional Jose Eduardo Cardozo (M) • - 63 boras 100% 10.0

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

Direito Administrative Aiessandro.Soares (M)- 70 boras 100% 10.0

Angelica Petian (M)
An is Kfouri Jr (M)
Florence Cronemberger Haret (D) 
Luciana Andrea Accordi Berardi (D) 
Moacir Marques da Silva (E) 
Tatiana Robles Seferjan (M)

Direito TributSrioe 
Financeiro Jose Eduardo Cardozo (M) 70 boras 100% 10.0

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

Direito Ambiental e 
Urbanistico Alessandro Soares (M) 70 boras 100% 10.0

Fernando de Souza Coelho (D) 
Gabriela Spang'nero Lotta (D) 
Manuelia Maia Ribeiro (M) 
Mauricio Correa (E)
Murilo Lemos de lemos (M) 
Otavio Prado (D)
Victor Correa Silva (D)

Gestao Puoiica Jose Eduardo Cardozo (M) 35 boras 100% 10.0

Metodologia do 
Trabalho Cientffico

Cintbya Nunes Vieira da 
Silva (M)

Cintbya Nunes Vieira da Silva (M) 45 boras 100% 10.0
Didatica do Ensino Cintbya Nunes Vieira daCinthva Nunes Vieira da Silva (M) 45. boras 100% . 9.0Superior Silva (M)

1. Tituia?ao: E: Especialista; M: Mestre; D: Doutor; PD: Pos-Doutor; LD: Livre-Docente.
Resultado: Aprovado.

Sao Paulo, 16 de Novembro de 2016.
Marcos Aurelio Gcmes^ogueira 

Secretario Academioo

Faculdade Damdsio

i

Certificado reeistrado sob o n.



#|^CERS
XSBf CURSOSONLINE

CERTIFICADO
DE CONCLUSAO DE CURSO

r CONCLUSAO
Certificamos que PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA 

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

DE PRATICA FORENSE EM DIREITO ELEITORAL 2019 de 28 

horas/aula, no periodo de 29/11/2019 a 27/05/2020.

Cddigo de autenticagao: V7ZGVURYKD7RKJDVETTP22284307264371531

com o

Recife, 25 de Janeiro de 2021

k*

CERS.COM.BR
Vadriaj/a freire

COORDENAQAO PEDACOCICAPRESIDENCIA
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Em

Igor Pinheiro: Modulo I - Aspectos Introdutorios do Direito Eleitoral e seus Reflexes Praticos (Sistema Politico-Eleitoral, Principios 
Materials e Processuais);

Joao Paulo Oliveira: Modulo II - Estudo das Inelegibilidades Constitucionais e Infraconstitucionais;

Joao Paulo Oliveira: Modulo III - Justipa Eleitoral {Estudo da Varia?ao de Competencia dos orgaos do Poder Judiciario 
Gerais - Aspectos Administrativos, Civeis e Criminais);

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

Joao Paulo Oliveira: Modulo V - Atos de Pre-Campanha e Convengoes 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);

- Analise das disposigoes legais e da pratica atinentes ao financiamento de campanha e a prestagao

nas Eleigoes£

£
ii

ft

Denise Schlickmann: Modulo IX
de contas; s;

Igor Pinheiro: Modulo X - Atuagao do Ministerio Publico Eleitoral nas Eleigoes a luz da legislagao, jurisprudencia e das Resolugoes do 
CNMP (Atribuigoes consolidadas e polemicas, bem como mudangas 
igualdade de oportunidades);

a serem implementadas para uma maior garantia de lisura eis

p

^Adriamafreire
COORDENAQAO PEDACOCICA

REN tVA
PRESIDENCIA

^   aM' W:
.i.- 5.
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Igor Pinheiro: Modulo XI - Teoria Geral do Processo Judicial Eleitoral: Especificidades e Apdes Eleitorais Civeis Tipicas;

Joao Paulo: Modulo XII - Recursos Eleitorais;S'

\gor Pinheiro: Modulo XIII - Crimes Eleitorais: - Aspectos Gerais; - Competencia Penal Eleitoral; - Estudo Analitico dos Crimes 
Eleitorais previstos na Legislapao Extravagante (Doutrina, Jurisprudencia e Pratica);

Igor Pinheiro: Modulo XIV - Pratica de Processo Penal Eleitoral - Provas (In)Cabiveis, Prisoes (In)Admitidas e Medidas Cautelares 
Penais; Procedimento Judicial;ri
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#|%CERS
CURSOSONLINE

CERTIFICADO
DE CONCLUSAO DE CURSO

CERTIFICAMOS
CONCLUSAO
NO CURSO ONLINE

Certificamos que PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA 

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

DE PRATICA FORENSE EM DIREITO ELEITORAL 2020 de 34 

horas/aula, no periodo de 07/01/2020 a 02/11/2020.

C6digo de autentica^ao: PCIN1AJMBPXLPINSRSOI22284220801696586

com o

CERS

Recife, 25 de janeiro de 2021

•r

CERS.COM.BR
V-AdriaI/afreire

COORDENAQAO PEDACOCICAPRESIDENOA
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Igor Pinheiro: Modulo I - Compliance Eleitoral: Analise do Ano Eleitoral dia a dia 
Joao Paulo Oliveira: Modules II 
inelegibilidade.

e seus Reflexos Pr&ticos; 
e III - Aspectos teoricos e praticos dos requisites de elegibilidade e das causas de

Jaime Barreiros Neto: Modulo IV - Partidos Politicos, aspectos. EC 97/2017. 
Minirreforma de 2019.
Alexandre Basilio: Modulo V

Pre-Candidatos e Fidelidade Partidaria; Altera?6es da

‘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
Captapao Nicita de Sufragio, Condutas ^ COrrUP?§° ' FraUde naS E'eif8eS'

Denise Schlickmann: Modulo IX
de contas;

-Analise das disposigoes legais e da pratica atinentes ao financiamento de campanha e a prestagao

Igor Pinheiro: Modulo X - Atuagao do Ministerio Publico Eleitoral 
CNMP.

- ~ ... E,ei?6es a,uz da legislagao, jurisprudencia e das Resolugoes do
Repercussoes Praticas da Nova Lei do Abuso de Autoridade na Atuagao do Ministerio Publico Eleitoral;

Joao Paulo Oliveira: Modulo 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:

nas

c, .. . . t , ' Aspectos Gerais; - Competencia Penal Eleitoral; - Estudo Analitico dos Crimes
Eleitorais previstos na Legislagao Extravagante (Doutrina, Jurisprudencia e Pratica);
Igor Pinheiro: Modulo XV - Pratica de Processo Penal Eleitoral 
Penais; Procedimento Judicial;

- Provas (In)Cabiveis, Prisoes (In)Admitidas e Medidas Cautelares
rA

Igor Pinheiro: Modulo XVI - Teoria e Pratica do Dia da Eleigao: Permissoes e Proibigoes. 
Emanuelle Gouveia: Modulo XVII - PJE - Justiga Eleitoral. Aspectos praticos.

VjmRIAMAFREIRE
COORDENAQAO PEDACOCICAPRESIDENCIA



Triburcl ds Contcis ccs Munidpics do €stado do Sohio

C e rtificad'o

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

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

Carga Horaria: 16 Koras

Periodode: 08/11/2018 a 09/11/2018

Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente
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O diretor geral da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil,
i ;5.

Segao do Estado do Rio de Janeiro, certifica que «!•
A .v pm-PEDRO PAULO *

inscrito(a) no CPF n° 230.129.168-57 concluiu o curso Atuallzagao em Direito Publico (Improbidade Admlnistrativa) (on-line),

com inicio em 10/07/2020 e termino em 16/10/2020 com a carga-horaria

• KV,total de 23 boras.
&

Terca, 5 de Outubro de 2021.
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f IOEMINICURSO DO IDP ONLINE I
ijiCERTIFICADO DE PARTICIPA?AO J /

Q ©
d® Soygai

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

com durapao de 10 horas, ministrado peio Institute Brasileiro de
Pesquisa e Desenvolvimento.

CARCA HORARIA: 10 HORAS
Francisco Schertel Mendes 
Diretor Ceral
Insututo 8rai!o:ro 4% Pccquisj e Descm-otvimontD

c
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41i : :.. j Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhao

CERTIFICADO
O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao, por sua Escola Judiciaria Eleitoral, 

juntamente com a Escola Judiciaria do Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com 

as entidades abaixo identificadas, confere a PEDRO PAULO HONORATO DE 

SOUZA, CPF n° 230.129.168-57, certificado por sua participapao no Congresso 

Nacional de Direito Eleitoral - Democracia, Eleigoes Municipals e Pandemia, 

realizado no dia 8 de junho de 2020, mediante plataforma virtual, com carga horaria

de 12 boras.

fS/S/s
7S

Sao Luis - MA, S-de junho de 2020.

wm sembafgador Tyrone Jose Silva 
Presidente do TRE/MA

Juiza de Direifo Lavinia HelenaSWacedo Coelho 
Membro e Diretora da EJE do TRE/MA

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
V Membro e Diretor da EJE do TSE^—'

Realiza$ao: Parceiros:
■V

®Aig©® m/X
|ABRADE? ESMAM5^10 Btt M-asr. '’u



Conteudo programatico:

9h15 -1° Painel: Democracia brasileira: seus avangos, conquistas e desafios
Debatedor Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto (Diretor da EJE/TSE e membro do TSE)
Debatedor —► Procurador da Republica Juraci Guimaraes Junior (Procurador Regional Eleitoral no TRE-MA)
Debatedor Desembargador Cleones Carvalho Cunha (ex-presidente do TRE-MA e ex-presidente do COPTREL)
Mediagao -» Juiza Lavinia Coelho (Membro do TRE-MA e Diretora da EJE/TRE-MA)

10h45 - 2° Painel: Convengoes, registro e o fim das coligagdes proporcionais
Dra. Marilda Silveira (Advogada eleitoralista OAB/DF e membro da ABRADEP)
Dra. Isabel Mota (Advogada eleitoralista OAB/CE e membro da ABRADEP)

Debatedor —► Ministro Carlos Bastide Horbach (Ministro do TSE)
Mediagao —► Juiz Bruno Duailibe (Advogado e membro do TRE-MA)

14h - 3° Painel: Seguranga jurldica, Elelgoes Municipals, pandemia e seus impactos
Debatedor —► Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso (Professor, ex-presidente da AJUFE e ex-membro do TRE-MA)
Debatedor -» Procurador da Republica Lulz Carlos Gongalves (Professor e ex-Procurador Regional Eleitoral no TRE-SP)
Debatedora —► Dra. Vania Siciliano Aieta (Presidents da Escola Superior de Direito Eleitoral e Coordenadora Geral Adjunta da ABRADEP) 
Mediagao -> Dr. Eduardo Jose Leal Moreira (Advogado, membro da ABRADEP e ex-membro do TRE-MA)

15h30 - 4° Painel: Inelegibilidades, financiamento e prestagao de contas 
Debatedora -*■ Desembargadora Elaine Harzheim (professors e ex-Presidente do TRE-RS)

Dra. Maria Claudia Bucchianeri (Advogada, ex-assessora chefe da Presidencia do TSE e membro da ABRADEP)
Dra. Denise Schlickmann (Secretaria de Controle Interne e Auditoria do TRE-SC)

Mediagao -*■ Dr. Mauro Ferreira (Advogado e Presidents da Comissao de Advocacia Eleitoral da OAB/MA)

17h30 - 5° Painel: Propaganda Eleitoral, fake news e o combate a desinformagao
Debatedor-» Dra. Luciana Nepomuceno (Advogada, Conselheira Federal OAB/MG e ex-membro do TRE-MG)
Debatedor —► Dr. Diogo Rais (Advogado, professor e membro fundador da ABRADEP)
Debatedor —► Dr. Roberth Seguins Feitosa (Advogado, professor e membro da ABRADEP)
Mediagao —► Juiz Federal Ciodomir Reis (ex-membro do TRE-MA)

19h - Cerimonia de encerramento 
Mesa Solene:
Juiza Lavinia Coelho (Membro do TRE-MA e Diretora da EJE/TRE-MA)

Marcelo de Carvalho Lima (Advogado, professor e Coordenador do Curso de P6s-Graduagao de Direito Eleitoral UFMA/TRE-MA/EJE) 
Prof. Dr. Marcio Aleandro Correia Teixeira (Advogado, professor e Vice-Coordenador do Curso de Pos-Graduagao de Direito Eleitoral UFMA/TRE- 
MA/EJE, membro da Comissao de Advocacia Eleitoral da OAB/MA)
Conferencistas de honra:
Prof. Me. Agostinho Ramalho Marques Neto (professor aposentado do Departamento de Direito da UFMA, psicanalista e membro da Academia 
Maranhense de Letras)
Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso (Coordenador do Programa de Mestrado em Direito da UFMA, professor, ex-presidente da AJUFE e ex- 
membro do TRE-MA)

Debatedora
Debatedora

Debatedora
Debatedora

Prof. Me.

Mais informagoes em: http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/eventos/cnde2020

http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/eventos/cnde2020
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