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N° 171/2021

CONSULTORIA E
ASSESSORIA JURIDICA
PARA ÁREA TRIBUTÁRIA.



'1"'--. ~----_. ------.---------------------- . \

I ,,~ ••.•

I/~.!!~"'.G_AI:;:S_ T__A_D_O_I)_ A--c-S_A_1-l_
1

_A ------------'_ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Itapitanga - BA, 12 de julho de 2021.

Ao
Setor de Compras
Sr. Juracy Magalhães Leal Neto

TERMO DE REFERENCIA

Encaminhamos o presente termo de referência que visa orientar a Contratação
dos Serviços de Consultoria e assessoria juridica para área tributária, tributos
previdenciários, bem como administrativos no âmbito da Receita Federal, visando atender
as necessidades da Administração. -_ ...--- -- ---_ .. - - - - -- _ .. -- - -

Justifica-se a contratação em razão da necessidade da regularização da
situação do Municipio junto a Receita Federal, tendo em vista que o municipio não dispôe
de pessoal qualificado, solicitamos a abertura de processo para contratação dos serviços.

2. Valor Estimado:

Verificar através de pesquisa de preço.

3.,Dos Serviços:

Os serviços serão executados ordinariamente através de atendimento pessoal,
sendo que a qualquer momento dentro do horário comercial poderão ser realizadas
consultas telefônicas e por meios eletrônicos de segunda a sexta feira, conforme proposta.

A prestação dos serviços não gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e :subordinação direta.

4. Especificação I Detalhamento:

A contratação de uma consultoria, tem como íinalidade primordial atender ao contido na
legislação Federal e Estadual na execução de programas, projetos e atividades de interesse
deste Municipio, que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do
Orçamento Fiscal eda Seguridade Social da União e do Estado da Bahia. Para tanto o
Acompanhamento sistemático do CAUC - Cadastro Único de Convênios e providências
para regularização de pendências, quando necessário, é de fundamental importância
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visando a transferência de recursos financeiros da União mediante convênios, contratos de
repasses, termos de cooperação, termo de compromisso, termo de responsabilidade,
emendas parlamentares e instrumentos similares, nos termos da legislação vigente, além de
prestar orientação técnica para os gestores e servidores da Prefeitura, sempre que
solicitado, respondendo consultas e oferecendo informações,

5. Outras Informações:

5,1 A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços de acordo com o apresentado na
proposta;

5.2 A contratada sujeitar-se-á á mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Municipio,
encarregada de acompanhar prestação dos serviços, atendendo ás reclamações
formuladas;
5.3 O pagamento será realizado até o quinto dia do mês subseqüente;
5.4 A contratada deverá encaminhar junto á Nota Fiscal ou Fatura, o relatório dos serviços,
que será devidamente assinadas por preposto autorizado pelo Chefe do Poder Executivo,
para pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas;
5.5 Em caso de devolução da nota Fiscal ou fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a ser após a sua representação;
5.6 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição do CNPJ ou CPF apresentados nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como na nota de emprenho, não se admitindo Notas
Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJs ou CPFs:

6. Obrigação da Contratada

a. Prestar os serviços na forma ajustada na proposta de prestação de serviços, que é parte
integrante deste contrato.
b. Executar ordinariamente através de atendimento pessoal através da presença de um
dos técnicos três vez por semana, e a qualquer momento dentro do horário comercial
poderão ser realizadas consultas telefõnicas e por meios eletrõnicos de segunda a sexta
feira.
c. Utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos, ou proporcionados pela
Secretaria de Finanças, para fins que atendam, exclusivamente, aos objetivos do contrato
celebrado;
d. Cumprir rigorosamente seus deveres fazendo as recomendações oportunas e
desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom
cumprimento das atribuições contratadas;
e. Em respeito á ética profissional, manter o caráter sigiloso das informações ás quais
poderá ter acesso em função deste contrato, tomando todas as medidas cabiveis para que
tais informações somente sejam divulgadas áquelas pessoas que delas dependam para a
execução dos serviços objetos deste contrato;
f. Manter durante toda execução do contrato as mesmas condições da habilitação e
qualificação exigidas do processo de contratação, conforme arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93.
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7.. Controle e fiscalização da execução do objeto

7,1 A empresa sujeitar-se-á amais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Municipio,
encarregada de acompanhar a execução do serviço prestando esclarecimento solicitado,
atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal,
qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

8.. Sanções administrativas

I - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas contrato, sem
justificativas aceitas pela CONTRATANTE, sUjeitará a CONTRATADA ás sanções previstas
na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo,

a) Advertência;
b) Suspensão para licitar com o Municipio de Itapitanga pelo prazo de 2 (dois) anos;
c) , Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatãrio em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de
sua convocação;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subseqüente ao trigésimo até o sexagésimo dia ..
f) Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não
cumprimento do objeto contratado;
g) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com a União, com, órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da
federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;

Atenciosamente,

'~Acú.~~~
Eduarda Souza dos Santos

Secret$ria Municipal de Administração
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PROPOSTA DE TRABALHO

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

DATA: 15 DE JULHO DE 2021
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MARCOS PINTO
AOVOl::AOA (CONSUlTORIA ItJRlolCA.._-

Itabuna-Bahia, 15 de julho de 2021

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Senhor(a) Prefeito(a),

Atendendo a solicitação de V.Ex., apresentamos nossa proposta para Prestação de

serviços técnicos especializados, sob a forma de consultoria e assessoria jurídica

perante Justiça Federal relacionada as ações judiciais que tratam de tributos

previdenciários, bem como administrativo nas áreas tributárias e financeiras,

cobrança da receita a ser aurefida, revisão na análise da folha de pagamento,

acompanhamento das contribuições previdenciárias e dívidas fiscais, inclusive o

PASEP, acompanhamento de impugnações no recurso de processo administrativo

e fiscal. Emissão de certidão negativa de débito e/ou positiva com efeito de

negativa (CND e/ou CPD-en), parcelamento de dívidas fiscais, acompanhamento

de retenção e bloqueio FPM.

Considerando a experiência obtida em serviços da mesma natureza, temos

convicção de que proporcionaremos benefícios adicionais significativos a essa

Administração, além de um trabalho eficiente e organizado.

Entre os principais benefícios que poderemos assegurara essa

Administração destacamos:

• Designação de equipe composta de profissionais com conhecimento

que permitam o entendimento das necessidades da Administração

Municipal, motivada para prestação de serviços de alto nível

Av. Cinqüentenário, nO52 - 10 andar - sala 03 - centro - Itabuna-Bahia - CEPo 456000-002
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• Experiência de nossos profissionais em trabalhos semelhantes em

outros Municípios;

• Canal de comunicação permanente com a Administração Municipal,

garantindo agilidade no cumprimento do objeto proposto.

Para melhor avaliação da proposta em anexo,. dividimos sua

apresentação nos seguintes tópicos:

1) ESCOPO DOS TRABALHOS

2) FORMA DE EXECUÇÃO

3) REMUNERAÇÃO DOS SERViÇOS

Registramos a nossa satisfação pela oportunidade de apresentação desta

proposta, bem como estabelecer com V. Ex.a• as relações profissionais que ora se

vislumbram e que estamos seguros, serão profícuas para ambas as partes.

Colocamo-nos a disposição de V. Ex." para quaisquer esclarecimentos

adicionais.
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MARCOS PINTO
ADVOCACIA [' CON5UlTOfIIA JunfolCA

PROPOSTA

1) ESCOPODOSTRABALHOS.

A. Prestação de serviços técnicos especializados, sob a forma de

consultoria e assessoria jurídica perante Justiça Federal relacionada

as ações judiciais que tratam de tributos previdenciários, bem como

administrativo nas áreas tributárias e financeiras, cobrança da

receita a ser aurefida, revisão na análise da folha de pagamento,

acompanhamento das contribuições previdenciárias e dívidas fiscais,

inclusive o PASEP,acompanhamento de impugnações no recurso de

processo administrativo e fiscal. Emissão de certidão negativa de

débito e/ou positiva com efeito de negativa (CND e/ou CPD-en),

parcelamento de dívidas fiscais, acompanhamento de retenção e

bloqueio FPM.

2.FORMADEEXECUÇÃO

DASETAPAS

I) Visitasde forma mensal a ReceitaFederal do Brasil - Delegaciade Itabuna-

Ba. ;.

I1I) Diligências à sede do município, sempre que houver solicitação, para

assessoria e consultoria acercadematérias de interesse da administração;

IV) Elaboração, preenchimento de formulários e acompanhamento dos

processos administrativos.

Av. Cinqüentenário, nO52 - 10 andar - sala 03 - centro -Itabuna-Bahia - CEP: 456000-002
Fone: (73) 3212-3406 CNPJ: 27.674.417/0001-96 e-mail: marcos.pintofarias@outlook.com
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ADVOCAÇJA (CONSUlTORIA JURlmCA

DO PREÇO

Nossa remuneração baseia-se na demanda de trabalho, na complexidade e

responsabilidade das atividades, pois estes fatores determinam a categoria dos

profissionais designados para realização das tarefas, bem como os custos

incorridos na prestação dos serviços.

Assim, para a execução dos serviços acima descritos, propomos a

remuneração de o valor do presente contrato é de R$ 60.000,00 (Sessenta mil

reais) com pagamento R$ 5.000,00 (oito mil reais) de forma mensal podendo

ser prorrogado por interesse da administração.

PRAZO DE EXECUÇÃODOS SERVIÇOS

O prazo de execução dos serviços será de 12 (Doze) meses consecutivos,

contados da data da assinatura do respectivo contrato.

VALIDADEDAPROPOSTA: O prazo da validade da proposta é de 90 (noventa)

dias.

Atenciosamente,

f2i1aS7.424~i~
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NJVOCAClA

MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO
Av. do Cinquentenãno, 521' Andar Sala 3 cem
~j$~~ _..1.

SOCllIDAO~i.8éADVO~DR;
"'1ItARcos ANTONIOFAlUASPINTO

CNPJ'27674417/0001-96

Av. Cinqüentenário, nO52 - 10 andar - sala 03 - centro - Itabuna-Bahia - CEP: 456000-002
Fone: (73) 3212.3406 CNPJ: 27.674.417/0001-96 e-mail: marcos.pintofarias@outlook.com

Página 5 de 5

mailto:marcos.pintofarias@outlook.com


ESTADO DA BAmA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

AUTUAÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês julho de 2021, eu, Juracy Magalhães Leal Neto,

chefe de compras, da Prefeitura Municipal de Itapitanga (BA), nomeado pelo

Decreto n° 2114, autuei com o N° 171/2021 o Processo Administrativo, onde

consta termo da secretaria municipal de administração, requerendo a

contratação dos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica para área

tributária, tributos previdenciários, bem como administrativos no âmbito da

Receita Federal.

Gi
cy Ihães Leal Neto
hefe de Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAlllA
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Processo Administrativo N° 17112021.

ltapitanga- BA, 28 de julho de 2021.

Ao
Secretário Municipal de Administração

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de

Administração, requerendo a contratação dos Serviços de Consultoria e Assessoria

Jurídica para área tributária, tributos previdenciários, bem como administrativos no

âmbito da Receita Federal, conforme termo de referencia nos autos. Enviamos o presente

processo a fim de que seja informado se há razoabilidade para fàzer face a despesa.

Atenciosamente,

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJN.' 14.147.482/0001-11-FONE (FAX) 73 246-2445
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Secretaria de Administração

Ao
Departamento de Contablilclade
Nesta

Após analise do processo administrativo N°171/2021 verificamos que o oficio e

seus anexos que visa orientar o processo para Contratação de Assessoria

Juridica para Area Tributária responde as exigências da razoabilidade. Nesse

sentido solicitamos destE; setor, a verificação ue dotação orçamentaria, para

formalização do futuro contrato.

Itapitallga - 8/\, 28 de Julho de 2021.

Atenciosamente,

~Wv .,A<>u.~do',~
Eduarda Souza aos Santos
Secretária de Administração

PRAÇA DOIS PODEI,IS 06 - carmo - '1'6.15-000 - ITr\l'lTANGA -llAI-IIA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

SETORDE CONTABILIDADE

Itapitanga, 28 de julho de 2021.

Ao
Controlador Interno do Município

Vimos autuar no Processo Administrativo n' 171/2021, conforme solicitação do
Secretário de Administração a respeito da existência de dotação orçamentária, para o processo de
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JUR{DICA PARA AREA TRIBUTARIA conforme especificação
constante na solicitação, informamos que:

a) Após minuciosa análise no Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD,
verificamos a existência de previsão orçamentária para o valor da contratação.
b) A Dotação Orçamentária que ocorrerá tal despesa é:

Órgão: 02.05.00 - SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.05.01- SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO
Projeto Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Administração e da Guarda Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 00 - Recursos Ordinários - Tesouro

Os recursos orçamentários foram reservados? SIM.

Atenciosamente,

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJN.o 14.147.482/0001-11-FONE (FAX) 73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

DO CONTROLE INTERNO

ÁoExmoO Sr.
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito Municipal de Itapitanga
Nesta

Processo Administrativo nO171/2021

Análise técnica do processo administrativo nO171/2021, que tem com
objeto a contratação dos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica para Área
Tributária, Tributos Previdenciários, bem como administrativos no âmbito da
Receita Federal, composto com informações necessárias para que a Comissão
Permanente de Licitações proceda com o solicitado.

Encaminho a Vossa Excelência os autos do referido processo
Administrativo para sua chancela, e posterior encaminhamento para a Comissão
Permanente de Licitação.

Itapitanga, 29 de julho de 2021.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJ N." 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

ProcesoAdminitrativo nO171/2021

o Prefeito Municipal de Itapitanga, no uso de suas atribuições legais,

considerando a existência de previsão orçamentária suficiente, e o

parecer favorável à contratacão dos servicos de Consultoria e

Assessoria Jurídica para Área Tributária. Tributos

Previdenciários. bem como administrativos no âmbito da Receita

Federal, conforme discriminação do termo de referencia e proposta

constante neste processo, AUTORIZA a abertura de procedimento

licitatário que atenda a determinação legal e ao interesse público,

visando a contração dos serviços.

Itapitanga - BA, 29 de julho de 2021.

José ROberto~os Tolentino
Prefeito

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX)?3 246-2445



;" .

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Processo Administrativo N° 171/2021

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2021, eu, Clebson Santos Moreira,

Presidente da Comissão de Licitação, nomeado pela portaria nO001/2021, recebi

o Processo Administrativo N° 171/2021, onde consta termo de referencia da

Secretária Municipal de Administração, solicitando a contratação dos serviços

de Consultoria e Assessoria Jurídica para Área Tributária, Tributos

Previdenciários, bem como administrativos no âmbito da Receita Federal.

Dando continuidade, segue o processo para realização do procedimento

'licitatório na modalidade de Inexigibilidade.

Oebso ~o~ Moreira
Pre~~:~j da CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -IT APITANGA - BAHIA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ltapitanga - Bahia, 29 de julho de 202I.

Ilmo. Sr.
Dr. Jorge Augusto Santana Dias
MD. Assessor Jurídico do Município

Assunto: Processo Administrativo n° 171/2021 / Inexigibilidade de licitação/ Solicitação
de Parecer.

Senhor Assessor,

Em nossas mãos Processo Administrativo objetivando a contratação dos

serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica para Área Tributária, Tributos

Previdenciários, bem como administrativos no árnbito da Receita Federal, solicitamos

parecer acerca da legalidade/possibilidade de contratação dos serviços de que trata o

referido processo por Inexigibilidade de Licitação, nos termos da Lei 8.666/93.

Atenciosamente,

Clebs~o~ Moreira
Pre';d~;~ da CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA -BAHIA
CNPJ N." 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

ProcessoAdminislralivo N° 17112021

Inexigibilidadede Licitação.- Lei Federal n° 8.666/93

PARECERJJRíDIco

EMENTA: Contratação de Serviços de Assessoria e

Consultoria. Inexigibilidade de Licitação. Presença dos

requisitos legais: singularidade, notoriedade e

especialização. Precedente Judicial. Decisão do STF: A .

notória especialização deve estar associada ao elemento

subjetivo confiança. Pelo prosseguimento do feito.

Tratam os autos do Processo Administrativo, para contratação dos serviços de Consultoria e

Assessoria Juridica para Área Tributária, Tributos Previdenciários, bem como administrativos

no âmbito da Receita Federal, conforme solicitação da Secretaria de Administração e proposta

apresentada nos autos do processo, mediante Inexigibilidade de Licitação.

A oontrataçãotem fulcro na inexigibilidadede licitação,oom espeque no art. 25, 1/ oombinadooom o art. 13, 111,

da Lei Federaln° 8.666/93,postoque presentesos requis~oslegaisexigidos.Vejamos.

O artigo 25, inciso 1/, da LLC traz que é inexigivel a licitação para a contratação de serviços técnioos

enumerados no artigo 13 da Lei 8.666/93 de natureza singular, oom profissionalou empresa de notória

especiaiização. Esses serviços técnicos são:

"Art. 13 - Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os

trabalhos relativos a:

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

!I-pareceres, pericias, e avaliações em geral;

111• assessorias ou consultorias técnicas e auditorias

financeiras ou tributárias i

IV-fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

V-patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

VI- treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 'ITAPITANGA

VII- restauração de obras de arte e bens de valor histórico;"

Desta sorte, encontra-se o objeto do contrato, ora em epigrafe, entre as hipóteses descritas no cânone aama transcrito,

precisamente no inaso 111.

A cláusula primeira do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria, cuja cópia

acompanha os autos, demonstra a obediência aos preceitos legais.

Certo que, além da necessidade do servÇQ técnico constar do rol do artigo, é necessário, ainda, que o objeto seja

singular e que a empresa ou os profissionais contratados possuam a notória especialização, como exige a lei.

Consoante se demonstra nos autos, a inexigibilidaderesta configurada, pois que presentes, cumulativamente, esses três

requisitos. Vejamos.

Como antes ressaltado, o servÇQtécnico a ser contratado compreende a assessoria e consultoria, patente, portanto,

o cumprimento ao inciso 111, do art.13, da LLC.

A singularidade do objeto, também exigência legal, foi devidamente observada, haja vista que, como nos ensina

Marcai Justen Filho-cilado, inclusive, por esta ilustre Promotora em sua Recomendação- a "natureza singular resulta

da conjugação de dois elementos, entre si relacionados. Um deles é a excepcionalidade da necessidade a ser

satisfeita. O outro é a ausência de viabilidade de seu atendimento por parte de um profissional especializado

padrão".

Bem óbvio que os servÇQSa serem prestados pela empresa destoam daqueles que cotidiana ou ordinariamente

dizem respeito, tendo, destarte, natureza diferenciada.

Alguns juristas defendem que a impossibilidade de licitar seria uma característica reveladora da qualidade singular

dos servços, o que é um equivoco. Para eles, as contratações de assessoria por inexigibilidade de licitação só

se revelariam dentro dos parâmetros da legalidade se provada a inviabilidade de competição.

E mister dizer que a singularidade prevista no art. 25, inaso 11, da Lei n.°8.666/93, não pode ser confundida com a

exclusividade, inserta na hipótese de exclusividade de fornecedor ou produtor, do inciso I do art. 25.

A grande doutrinadora é respeitável jurista, Maria Sylvia Zanella Di \ Pietro, com grande perfeição, estabelece

a diferença entre as hipóteses da seguinte maneira:

"Melhor interpretação do inc. 11, art. 25, Lei 8.666/93, mostra que Singular é o

serviço que, por suas caracteristicas intrinsecas, não é confundível com outro. Não ser confundivel com

outro não significa que seja o único, mas que contenha tal qualidade ou complexidade que impossibilite a sua

comparacão com outros. Havendo impossibilidade de comparação entre os serviços, e necessitando a
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ESTADO DA BAHIA
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Administração dessa determinada prestação, não há que se falar em procedimento licitatório, por

inviabilidade da licitação", (grifos nossos).

No mesmodiapasão, a liçãode Adilson de Abreu Dalari:

"Não há que se falar em contratação precedida de licitação, pois o elemento fundamental

da escolha é a confiança. Além disso, normalmente soma-se a isso a necessidade de

urgência, pois os prazos processuais, não podem aguardar o término da licitação. É

certo, portanto, que se pode proceder a uma contratação direta do profissional gue

comprove sua especial habilitação", (grifos nossos).

Assim, a escolha de profissional por notória especialização firma-se, sobretudo, na existência do elemento subjetivo,

confiança, na qual se embute a noção de singularidade, e, dos elementos objetivos. notoriedade e

especializacão.

A excelência dos serviços de assessoria e oonsultoria de uma PrefeituraMunicipaJpode ser reputada oomo uma das

forças motrizes de uma gestão pública; disto não há se olvidar, oomungamos do entendimento de que os recursos

públioos devem ser bem tutelados e para tal tarefa imprescindível a alta capacitação da empresa de oonsultoria

oontratadaassociadaao elemento subjetivoda oonfiança.

Nos moldes apresentados, a contratação da oonsultoria, por estar imbuído pelo elemento da oonfiança, é intuitu

personae, dai derivandoa sua singularidade.

Vejamos o que diz o renomado Celso Antônio Bandeirade Mello a respeito do tema:

"A singularidade é relevante e um serviço deve ser havido como singular quando nele tem

de interferir, como requisito de satisfatório atendimento da necessidade administrativa, um

oomponente criativo de seu autor. Há, pois, nisto, também componente subjetivo

ineliminável por parte de guem contrata". (grifos nossos)

E farta, portanto,a doutrina sobre a matéria.CoIhe-seda jurisprudênciaem casosdo mesmojaez:

"Se há dois, ou mais. altamente capacitados, mas com qualidades peculiares, licito é,

a Administração, exercer seu critério discricionário para realizar a escolha mais

compativel com seus desideratos." (Lúcia Valle Figueiredo, eminente Des. Federal.

TRF da 3' Região)
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"Licitação .• Prestação de Serviços Técnicos. Inexigibilidade. É inexigível a licitação

para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, prestados por

profissionais de notória especialização. Serviços singulares são aqueles que

apresentam características tais que inviabilizam, ou pelo menos, dificultam a sua

comparação com outros: notória especialização tem o profissional que sem ser o

único, destaca-se entre os demais da mesma área de atuação.

Preenche tais requisitos a prestação de serviços de assessoria e larga experiência na área.

Não se pode perder de vista, por outro lado, que o mandato é contrato intuito personae, onde

o elemento confiança é essencial, o que o toma incompativel com a licitação". TJRJ - AC

n.o664896, Rei. Des. Sérgio Cavalieri Filho.

"O fato de existir na estrutura organizacional da Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí o cargo

de Assessor Juridico não se constitui em impedimento para a contratação de serviços

técnicos profissionais especializados relativos a patrocínio ou defesa de causas judiciais ou

administrativas, já que a mesma se encontra expressamente previstas o art.13, V, da Lei n.o

8.666193.£ as contratações dispensam a licitação quando se tratar de serviços técnicos

de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, confonne

disposto no art. 25, 11, da mencionada lei, considerandCHre de notória especialização o

profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade permita inferir que o

seu trabalho é o essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto

do contrato, a teor do ~ l° deste mesmo artigo. (...)

De mais a mais, a confiança depositada em um profissional é fator primordial para a sua

contratação, não havendo como se conceber que o segundo requerido promovesse a

realizaçãode licitação com vistas à sua defesa de uma ameaça de cassação pela Câmara

Municipal." TJMG - AC n.o 53.559-1, j. 19.11.96,Rei. Des. Antônio Hélio da Silva".(grifos

nossos)

" ...serviços singulares são aqueles que lIpIesentam características tais que

inviabilizam, ou pelo menos dificultam, a sua comparação com outros." TJRJ - AC

6648/96, Des. Sérgio Cavalieri Filho.

Valiosa a transcrição da seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal em caso análogo:
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"Ação penal pública. Contratação emergencial de advogados face ao caos administrativo

herdado da administração municipal sucedida. Licitação. Art. 37, XXI da Constituição do

Brasil. Dispensa de licitação não configurada. Inexigibilidade de licitação caracterizada

pela notória especialização dos profissionais contratados, comprovada nos autos,

aliada à confiança da Administração por eles desfrutada. Previsão legal. A hipótese

dos autos não é de dispensa de licitação, eis que não caracterizado o requisito da

emergência. Caracterização de situação na qual há inviabilidade de competição e, logo,

inexigibilidade de licitação. 'Serviços técnicos profissionais especializados' são serviços que

a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em

última instância. com o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite

na especialização desse contratado. Nesses casos, o requisito da confiança da

Administração em quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realizacão de procedimento

Iicitatório para a contratacão de tais servicos - procedimento regido, entre outros, pelo

princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuicão de exercicio de

subjetividade que o direito positivo confere á Administracão para a escolha do 'trabalho

essencial e indiscutivelmente mais adequado á plena satisfacão do objeto do contrato' (cf.

o !l lo do art. 25 da Lei 8.666/93). O gue a norma extraída do texto legal exige é a

notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso

concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o

dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados

possuem notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem da

confiança da Administração. Ação Penal que se julga improcedente." (AP 348, Rei.

Min. Eros Grau, julgamento em 15-12-06, DJáe 3-8-07)- grifos nossos

A nossa Corte maior, pois, firmou entendimento de que a cognição que se faz da letra da lei é a de que a notória

especialização deve vir associada ao elemento subjetivo confiança. No caso da contratação da empresa por

inexigibilidade decorre da presença dos requisitos necessáriosá contrataçãodireta, ou seja, mediante inexigibilidade

de licitação, já que: o profissional responsável da contratada possui requisitos, como comprovam os

documentos adunados no processo.

Como se infere dos documentos o profissional possui qualificação profissional, possuindo cursos, participantes

de treinamentos, exercendo a profissão com zelo, com grande experiência e especialização na área de,atuação.

Desta sorte, mais uma vez, obedecida foi a exigência legal.
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Insta-nos salientar que, o processo administrativo obedece além dos preceitos da LLC, todos os princípios que

norteiam a Administração Pública, sendo relevante destacar a razoabilidade e economicidade da contratação.

Ante o exposto, opino pelo prosseguimento do processo de contratação direta por inexigibilidade de licitação,

com fundamento no art. 25, 11,da Lei n.• 8.666/93, de modo que se aperfeiçoem os efeitos legais do contrato

de prestação de serviços de assessoria e consultoria examinado, caso a empresa se mostre plenamente

regular com suas obrigações fiscais.

É o nosso parecer, S.M.J.

Itapitanga, 29 de julho de 2021.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N"171/2021

ATA DE REUNIÃO

ASSUNTO: Avaliar e decidir sobre solicitação oriunda do Secretário Municipal de
Administração, objetivando a contratação dos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica
para Área Tributária, Tributos Previdenciários, bem como Administrativos no âmbito da
Receita Federal.

Aos trinta dias do mês de julho do ano de 2021, as 09:00 horas, a Comissão Permanente de

Licitação composta pelo Sr. Clebson Santos Moreira, na condição de Presidente e os demais

membros: Geraldo Andrade dos Santos e Tarcísio José Silva dos Santos, reuniram-se na

sede da Prefeitura Municipal de ltapitanga, para avaliar e decidir sobre a solicitação da

Secretária Municipal de Administração com a autorização do Sr. Prefeito Municipal, que

objetiva a contratação da empresa Sociedade Individual de Advocacia Marcos Antônio

Farias Pinto, para prestar os serviços especializados na área de Assessoria Jurídica, Após

analisar os documentos apresentados pela referida empresa foi constatado que a mesma atende

a todos os requisitos legais para sua contratação, inclusive, possui aptidão específica para

realização dos serviços que serão prestados, vasta experiência pregressa na área, ótimas

referências e equipe técnica qualificada. Portanto, resolve a Comissão, com fundamento no

Art. 25, lI, da Lei 8.666/93 e com base no Parecer Jurídico, anexo, inexigir o processo

licitatório, cujo Termo com a justificativa segue em anexo para a RATIFICAÇÃO do Sr.

Prefeito Municipal. Nada mais havendo, pelo Presidente, foi determinado que fosse encerrada

a presente ata para os devidos fins de direito.

~y
Clebson Santos Moreira

Presidente da CPL

GeraldoAn
Membro daC

ntos

Ta i a dos Santos
Membro da CPL
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ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA-
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

Por este instrumento de contrato, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, brasileiro,
maior, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção
14421/BA, inscrito (a) no CPFIMF sob n. 192.042.995-68, residente e domiciliado (a)
na Rua Zildo Guimarães, nO 85, Ap! 202, Edifício Tom Jobim, Bairro Zildolândia,
ltabunalBA, resolve constituir SOCIEDADE Individual de Advocacia, doravante
designada simplesmente SOCIEDADE, que se regerá pela Lei n° 8.906/94, pelo
Regulamento Geral da Advocacia, pelo .Provimento nO. 112/2006 do 'éonselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e demais regramentos aplicáveis, e
pelos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DENOMINAÇÃO

A Sociedade ora constituída adotará a razão social de SOCIEDADE INDIVIDUAL
.DEADVOCACIA - MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA SEDE

A sociedade tem sede e foro na cidade de ltabuna-Ba, CEP: 45.600-002, ná Av.
Cinqüentenário, nO52, 1°Andar, Sala 3, Bairro Centro,

CLAUSULA TERCEIRA
DO OBJETO

A Sociedade tem por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria c
consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concementesàs áreas judicial e
extrajudicial.

CLÁUSULA QUARTA
PRAZO

O prazo de duração é indeterminado, tendo inicio no momento da aprovação deste ato
peJo órgão competente.

CLÁUSULA QUINTA
CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado neste ato é de R$ 30.0000 (Trinta Mil Reais),
dividido em 30.000 (Trinta Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum Real), cada uma,
em moeda corrente do país, da seguinte maneira:
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REGISTRO

Fica nesta data registrado sob n° 3005/2016 o
Contrato Primitivo da Sociedade denominada
"SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
-MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO", no livro
nO138-A, Os. 186 a 188, da Secretaria de Registro de
Sociedades de Advogados, desta Seção da OAB/BA,
conforme decisão exarada em 20/06JiO 16.

Salvador, 20/06/2016.

e~ ~~fl--.
Carlos Alberto Medauar Reis

Sccrctnrio GemI
OABIIlA

+ ..
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CONTINUAÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA- MARCOS

ANTONIO FARIAS PINTO

a) MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, subscreve e integraliza neste ato
30.000 (Trinta Mil) quotas no valor de R$ ],00 (Hum .l«:al) cada uma,
perfazendo o total de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Sendo assim, o capital social fica assim distribuídos entre os sócios:

Sócios Ouotas Valor em Reais
MARCOS ANTONIO 30.000 BQ.OOQ,OQ
FARIAS PINTO

Totais 30.000 30.000,00

CLÁUSULA SEXTA
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Além da Sociedade, o Titular responde subsidiâriae ilimitadamente pelos danos
causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de
esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa
incorrer.
Parágrafo Único: As obrigações não oriundas de danos causados aos Clientes, por
ação ou omissão, no exercício da advocacia, devem receber o tratamento previsto no
-Código Civil.

CLÁUSULA SETIMA
ADMINISTRAÇÃO

A administração social cabe unicamente ao titular da Sociedade, MARCOS
ANTONIO FARIAS PINTO.

CLAUSULA OITAVA
RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, levantar-se-á
.balanço patrimonial da Sociedade e se apurarão os resultados, cabendo ao titular, os
lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA
EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida por conseqüência do falecimento do seu titular e o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade unipessoal de advocacia, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
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REGISTRO

Fica nesta data registrado sob n° 300512016 o
Contrato Primitivo da Sociedade denominada
"SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
-MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO", no livro
n° 138-A, ns. 186 a 188, da Secretaria de Registro de
Sociedades dc Advogados. desta Seção da OABIBA,
conforme decisão exarada em 20/06/2016.

Salvador, 2010612016.

f!~ A-q tI'e _. - ;z.-. ,
Carlos Alberlo Medauar Reis

Sccretilrio GemI
OABfIlA
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CONTINUAÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MARCOS
ANTONIO FARIAS PINTO

CLAUSULADECIMA
FORO

,Paratodas as questões oriundas deste contrato, fica eleito, com exclusão de qualquer
outro, o foro da cidade de Itabuna-Ba.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DECLARAÇÃO DE DESIMPEInMENTO

o titular da Sociedade declara, sob as penas da lei, qne não está sujeito a qualquer
hipótese de incompatibilidade ou impedimento para o exerclcio da advocacia {lU para
constituir esta Sociedade. Declara, ainda, que .não participa de nenhuma outra
Sociedade de Advogados ou Sociedade Individual de Advocacia inscrita nestá
seccional e que não esta incurso em nenhuma penalidade que o impeça de constituir
esta Sociedade. .

ltabuna-Ba, 06 de Maio de 2016

MAR~~ONIO FARIAS PINTO
TITULAR

TESTEMUNHAS:

•

"
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REGISTRO

Fica nesta data registrado sob nO 300512016 o
Contrato Primitivo da Sociedade denominada
"SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
-MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO", no livro
n° 138-A, fls. 186 a 188, da Secretaria de Registro de
Sociedades de Advogados, desta Seção da OAB/BA,
confonne decisão exarada em 20/0612016.

Salvador, 20/06/2016.

e~ Ao-« "e -- fl- -
enrlos Alberto Medauar Reis

Sccn:tório GcNtI
OABIIIA

..-.--.-
.0 ".. ...;."~ .
. ,.. .
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PREFBITIlRA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRmUTOS

'"

ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

)Nome Fantasia

CNPJ. Inse. Estadual ( CPF )( INEP )27.674.417/0001-96
- .

Endereço
AVENIDA DO CINQUENTENARIO, CENTRO, ANDAR 1 SALA 3, N° 52, CEP:

Descrição da Atividade
Serviços advocatfcios

Cod. Contribuinte ( Inse. Municipal

J AlvarálExercfcio
0037897 0037897 1537/2020

Concedido a
SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO
-

(

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA
FUNCIONAMENTO NOS SEGUfNTES HORARIOS:

Horário de Funcionamento [ Horário Especial )De 08:00 as 18:00 hs. De as hs.

Data Inicio Atividade ( Data Emissão
J20/06/2016 11/02/2020

( ALVARÁ VALIDO ATÉ )[ CLASSIFICAÇÃO FISCAL )31/01/2022 A

Aviso
Impressão de Alvará em 2021, sob condição de fiscalização das demais Secretarias

como também atendendo ao disposto na Lei Federal 10098/2000 (acessibilidade).
DESRESPEITAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: hllP;/!wwW.j1abyoa.ba.g~ através do código de
vafldação 001020100378972020001537



REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NUMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
27.674.41710001.96 20/06/2016
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARiAl

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

[üFI
~

I COMPLEMENTO
ANDAR 1 SALA 3

I;~MERO

IMUNrcfploITABUNA

ITELEFONE
(73) 3212-3406

I IBAlRROIDISTRITO
CENTRO

C DIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

232..1 ..Sociedade Unipessoal de Advocacia
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'BRASIL Acesso à informação

Certidão Internet
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CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

00 Prep~rarpágl,!'Ja
'_ para Impressao

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO
CNPJ: 27.674.417/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:22:20 do dia 01/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2021.
Código de controle da certidão: 8374.2C3E.B8F5.41C1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

.Nova Consulta

servicas. rece lta. faze nda. gov. brlServicos/certidao/CN DConjuntal nter/EmiteCertidaol nte rnet.asp?n 1=27674417000 196&passage ns= 1& tipo= 1 1/1



17105/2021 Consulta Regularidade do Empregador

I. Voltar

CAIXA
.cAI)Ql. EcoNóMICAFEOERAt.

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

II Imprimir .1

Inscrição: 27.674.417/0001-96
Razão Social:soCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS
Endereço: AV DO CINQUENTENARIO 52 / CENTRO / ITABUNA / BA / 45600-002

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

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

Validade:25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503481109381686

Informação obtida em 17/05/2021 11:38:34

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

htlps:llconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

http://www.calxa.gov.br
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Emissão: 17/06/202111:31

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código
Tributário do Estado do Bohlo)

Certidão N°: 20212413172

RAZÃo SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXJD..."'(XXXXXXXXXXXXXXXXXX=

INSCRIÇÃO ESTADUAl CNPJ

27.674.417/0001.96

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 1710612021, conforme Portaria nO918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefoz.bo.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 ReICertidaoNegativa.rpt

,,~

http://www.sefoz.bo.gov.br
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MUNICÍPIO DE ITABUNA • BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRmUTOS

Iof 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 20284 /2021

r-----------CONCEDIDO À-------------.
NomelRazão Social: SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO
FARIAS PINTO
CPF/CNPJ: 27.674.417/0001-96
Endereço: Avenida DO ClNQUENTENARIO N"52 - CENTRO - - CEP: 45600002

A Prefeitttra Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei
Municipal nO2.173 de 01110/2020 - Código Tribuário Municipal, certifica, para os
devidos fins, que NÃO CONSTA DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para
constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer
débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitttra Municipal de
Itabuna, na Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br

Emitida em: 05/07/2021

Validade: 90 dias

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Segunda-feira, 5 de Julho de 2021

Chave de validação: 88d9069a

Av. Princesa Isabel, N° 678

São Caetano

CEP: 45607-001

05/07/2021 16:0C
• I"

http://www.itabuna.ba.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.674.417/0001-96
Certidão nO: 12938652/2021
Expedição: 19/04/2021, às 11:13:35
Validade: 15/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS
PINTO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
27.674.417/0001-96, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sug~stões: cndt@tst.jus.br

f

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br


15/07/2021

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

005019556

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA;.FALÊNCIAJ,.RECUPERACÃO JUDICIAL E

I:JCTRAJUDlliIAL - 19 GRAU

CERTIDÃO N°: 005019556 FOLHA: 1/1

A autenticidadedesta certidão poderá ser confirmada pela Internet no sita do Tribunal de Justiça
(hltp://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.dol.

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 15/07/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, portador do CNPJ:
27.674.417/0001-96, estabelecida na AV. DO CINQUENTENÁRIO, 1" ANDAR, SALA 03, CENTRO, CEPo
45600 ..002, Itabuna - BA. i.."'.*"'*****__ ***••• ********_*"''''****.*****''_ ••• ************''''*'''*** •.•••••• ***••.•******.--**

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo periodo de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 15 de julho de 2021.

PEDIDO N°:
005019556

1IIIIIImllllllllll
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l'OõER PúBuco MUMCIPAI.DE BARRAOOIl<X:tiA
CNP,14234.8'"..0 .69

Atestado De Capacidade Técnica

ATESTAMOS pra fins de capacidade técnica e notória especialização, em

atendimento ao disposto no parágrafo 1º do art. 25 da Lei8.666 de 21 de junho de

1993 (estatuto das licitações) que a empresa SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ:

sob nº 27.674.417/0001-96, com sede na Avenida do Cinquentenário, n° 52, sala

03 - 1" andar, centro, Itabuna - BA, prestou serviços técnicos especializados no

an'o de 2020, sob a forma de consultoria e assessoria na elaboração de normas

internas operacionais, Projetos de Lei, Decretos e Resoluções, realização de

treinamento técnico, análise da folha de pagamento, regularização e

acompanhamento das contribuições previdenciárias, incluindo dividas

relacionadas à previdência, informações e regularização do Pasep, emissão de

Certidão Negativa de Débito Previdenciário ou Positiva com Efeito de Negativa (

CND e/ou CP0- EN ), parcelamentos de dívidas fiscais, através de Profissional

devidamente registrado, atendendo as expectativas do município no que toca ao

objeto do contrato, sendo que não existe registro de nenhum ato praticado que

desabone a sua conduta profissional.

20 de dezembro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
ESTADO DA BAHIA
CNPI: 13.071.253/0001-06

Atestado De Capacidade Técnica

ATESTAMOS pra fins de capacidade técnica e notória especialização, em

atendimento ao disposto no parágrafo 1º do art. 25 da lei 8.666 de 21 de junho de

1993 (estatuto das licitações) que a empresa SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIAMARCOSANTONIO FARIASPINTO, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ:

sob nº 27.674.417/0001-96, com sede na Avenida do Cinquentenário, n° 52, sala

03 - 10andar, centro, Itabuna - BA, prestou serviços técnicos especializados, sob a

forma de consultoria e assessoria na elaboração de normas internas operacionais,

Projetos de lei, Decretos e Resoluções, realização de treinamento técnico, análise

da folha de pagamento, regularização e acompanhamento das contribuições

previdenciárias, incluindo dividas relacionadas à previdência, informações e

regularização do Pasep, emissão de Certidão Negativa de Débito Previdenciário ou

Positiva com Efeito de Negativa ( CND e/ou CPD- EN ), parcelamentos de dívidas

fiscais, através de Profissional devidamente registrado, atendendo as expectativas

do municipio referente ao de 2020, no que toca ao objeto do contrato, sendo que

não existe registro de nenhum ato praticado que desabone a sua conduta

profissional.

28 de dezembro de 2020

.c.~
ANTONIO DOS SANTOS MENDES

PREFEITO
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UNIDADE IiAIAiM DE&r~£moPESQUISA E E}(TENSÂO
UNI BAHIA

Ccrtificamos quc MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO,

c071duill o curso ác PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU •

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO E CONTROLE

MUNICIPAL, lia árca áe áireito, pro11lo'ciÍtÜ) peras

FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA. UNI BAHIA 110 penado

de novembro de 2009 a fevereiro de 2011 com ál/ração de

500 fi, 110S termos da Resolução CNE/CES N° 1 de 8 de junho

de 2007.

Lauro de rJ.'rcitas./Bafiia,25 de agosto de 2011.
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TITULAc;ÃÔ, DISCIPLINA CH NOTA PROFESSOR

CONTROLES PUBLICOS MUNICIPAL 20 10,0 CELlA OLIVEIRA SACRAMENTO MESTRA

DIREITO ADMINISTRATNO MUNICIPAL 60 6.0 JORGE BARROS MESTRE-'

DIREITO AMBIENTAL MUNICIPAL 40 9.0 JULIO CESAR ROCHf, DOUTOR

DIREITO CONSTITUCIONAL t 10 I 6.0 JOSE AMANDO S~.LES MASCARENHAS JUNIOR IMESTRE
DIREITO PENAL 10 I 10.0 LUIZ AUGUSTOCÓÜ,INHO MESTRE

10 I 6.0 RODRIGOSAlAZIIlf MESinE .
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREIlO TRIBUTARIO E FINANCEIRO MUNICIPAL 60 I 10.0 HELCONIO DE SOUZA ALMEIDA DOUTârl-

DIREITO URBANISTICO 20 I 10,0 JOSE FERREIRA DE SOUZA IMESTRE -
OIREIlOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 20 8,0 JOÃO PAULO SCHOUBER ESPECIALISTA
DA CIDADANIA
DOCENCIA E PHATlCANO ENSINO SUPERIOR 40 6.5 AN!C?'::'.I~ S.ARLO~IBEIRO DOUTÓii •.- .
DOCENCIA E PRATICA NO ENSINO SUPERIOR 40 6.5 ANTONIO CARLOS RIBEIRO 'DOUTOR
ETlCA E MORAL NA ATIVIDADE JURISDICIONAL E

,
~ MIR~-;; ;"Afllf' ~~AU ~~VALHO rOWõ.'; , •

NA VIDA
10 ___.. _._.______.______.___ .--l..._.....

LICITAÇOES. CONTRATOS E CONVENIOS 20 7.5 RITA TOURINHO IMESTRA
• METODOLOGIA DA PESOUISA CIENTlFICA - 20 8.0 ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOUTOR'--
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL 20 9.0 JOSE MAR OLIVEIRA LOPES DE JESUS MESTRÊ-'-

SEMINARIO EDUCACIONAL 40 9.0 CRISTINA SEIXAS MESTRA -
TRABALHO FINAL: ARTIGO 60 8.5 JOSE AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR r~ESTRE

.

CARGA HORARIA TOTAL 500 OECLARAc;AO
-~--

MEDIA FREOUENCIA BO"'. As faculdades Integradas Ipitanga ~ UNlBAHIA. credenCÍada peia polt~IFORMA DE AVALIAÇÃO: Trabalhos e Provas.
N° 2.501; • MEC de 15/09/03 dedara que ó Curso foi realizado no pct,

TITULO 'DO TRABALHO FINAL: Adminlsl,açao Publica Contratação
de novembrode 2009 a fevereiro de 2011 e que cumpriu todf1~
disposições da Resolução CNEfCES NO 1 de 8 de junho de 2007

Direta de Advogado por lnexihilidade de Ucilação. Publicada no DOU de ca/Oê/Oi.
,

---
("

1,,/t~,.,4..4;"
COORDENADOR GERAL .-

MINiSTéRIO DA eDUCAçÃO

VISTO:

'FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA. UNIBAHIA

N'DOREGISmo:U6' 51c,oll/
REGISTRADO A FOLHA N'~ 3 DO LIVRO .. o'...:e=-_
tAGRO De I'IlE'TAS <91 o . 'fJ OE<011

'REGISTRADOPOR: 6, E!J" {j1l//8.1/r1,./l

]}~~~
SECRET4 GERAL

PARCEIROS:
FtJNOACEM.Fund<1ç!o Césal Montes, UPO,Ullião dos Municípios da DalllD. CRCOA.Conslllllo Raglon:lI dI: ContllxJid:JdeJOA, INGÁ.In!.tllU10 de
~tãtJ dat Água$ e ClIms. CAABoCaixà dê AssiS:Q~ dOs Advogi'ldOS do Estado da 831un



FUNDACEM

FUNDAÇAo
CF.SARMQNTES

DECLJ\RAÇAO

rõ6.1S0.141/0001-77i
FUNOACEM

F~NOAÇÃO CÉSAR MONTES
2 Trav~ssa Getsino Goeiho. nC 10

L
IM!âlu. CEP ~O.2~.1il

SaN3doi.Bah~ ---1f' -6.I '/-::j/\//( IJ'/] (tc<' ;.>

Jo~c César Montes
Coordenador Geral do Curso
Presidenlc da FUNDACEM

Salvador, 28 dc agosto c1e2011,

Declaramos para os devidos fins que !\larcos Antônio Farins Pinto está matrkulado
e com freqüência regular, no Curso úe Espccialização em Gestão, COlllroladoria e

Auditoria de Contas Públicas Municipais, com inicio em 26 de março de 201 f a

agosto de 2012, com carga horúria lolal. de 420 hla, realizado pelas Faculdades

Integradas Ipitanga - UNIBAHli\ - Unidade Baiana de Pesquisa e Extensão em

convênioCOlil a FUNDACEM - Fuudação César Montcs e apoio instilllcional,coma

UPB - União dos Municípios da Bahia, O CRCBi\ - Conseiho Regional de

Contabilidade do Estado da Bahia, () TeM - Trihunlil de Contas dos MliUicipios da

Bahia, ABRACOM - Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municipios.

üimara Municipal de Salvador. a ANPR - Associação Nacional" dos' Procllr<ldores

da República c a Escola de Estatística da Bahia

FUSI)' \CI:'\: M CNI'J N"IJl;,.ISO.I.!fIf1OlIl.7~
.z. 'IUJ\VE..'lSI\ (amsr~ocorllll l, IH Ili{( >T,\S =,:~LVA!)(I!{ .. 1:;'\ltlA ('Et': ~lU.:'55.171

"' 1:1, :"2.1.1.tJ7;111 ".l'l>'#12< /1l(121o 1 Fl.Fl-A~; 32<1.1•..10;..127 I ~',\_io:l..tr116
h.... _ ....•• - ..•.....-, ..•.•~ '. ~ h ~. -4. ~_ .: ," r .
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FUNDACEM

'*fIlNOAÇÃO dsM MONTES
Apolo---

I\ANPR-_.........•....•.•..

fi....•... - ,;~

Ai•••___n_._-_
~~~.:.

11CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO
E CONTROLE MUNICIPAL

C£RTIf1CADO
\

Certificamos que

MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO
participou do 11Congresso Brasileiro de Direito Público e Controle Municipal,

no perfodo de 26 a 27 de fevereiro de 2011 , com carga horária de 20 horas,

naqual idade deCONGRESSISTA.

Salvador, 27 de fevereiro de 201"1

--=--;;p~_.
lDSf asar MclnlllS

CocAde"odor <Mal
Pro<lcle~do FUNDACEM

"-.
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FUNDACEM

FUNOAÇAo CÉSAR MONTES

11 Congresso Brasileiro
de Direito Eleitoral

U'ACVlOAD~

. MAUR.ICIO
." DENASSAU

Salvador, 31 de julho de 20 IO

-~-
José Cêsar Montes
COordenador Geral

Presidente da FUNDACEM

Certificado

MARCOS ANTÔNIO FARIAS PINTO

_.h -;}JtJ:.
AntOn~ Brandao de Aras
Coordenador da Comlssao Clentlnca

Certificamos que

participou do 11Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, no período de

30 a.3 I de julho de 20 I O,com carga horária de 16 horas, na qualidade

de CONGRESSISTA.
I\ANPR

Apolo

tABflAMPPE

A11'oáAc4o .p.,w.rlllA ot» MAQmIloDOS,"'~a lfllOtAC1'Ol\D tufTOIlM
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MARCOS ANTÔNIO FARIAS PINTO

;;=~
fU$é t~r MooI:C!l
Coonk."flól(iof Geral

Pn!Sld<>nto <b FlJNDActM

Sãlvador, 23 de julho de 2010
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Certificamos que

participou do I CongressoBrasileiro de Direito Público eControle Municipal,

no período de 22 a 23 de julho de 2010, com carga horária de 16 horas,

na qualidade de CONGRESSISTA.
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Salvador, 23 de julho de 2010
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MARCOS ANTÔNIO FARIAS PINTO .~ ,
po.rticipou do SEM1NARlO DE llCn AÇÕfS, CONTRATOS ECONVP.NlOS
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MARCOS ANTONIO FARIASPINTO
-' particIpou do SEMlNÁIIODEUOTAÇOB, CONTRATOSECO~IOS

em 30 e 31 de janelrode 20~O,com calla horiJIade 16 hotaL

Salvador, 31 de lanelro de 2010
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Dr. Marcos Pinto
OAB / BA J442J

CURRICULUM VITAE

Nome: MARCOS ANTONIO F~RIAS PINTO

Fonnaçio : Advogado OAB/BA 14421

Escrit6rio: Av. Cinqüentenário nO52 centro

Cidade ltabuna-Bahia fone ( 73 ) 3212 - 1342 I 8116 - 3551

Filiação: Antonio Urna Pinto e Nilda Farias Pinto

Nacionalidade: Brasileira Naturalidade: Coaraci-Ba

Data de Nascimento: 14/0111961 Estado Civil: Casado

Cédula de Identidade: 1.729.243 SSPIBA C.P.F. = 192.042.995-68

Escolaridade

CURSO 1° Grau (5° a 8° Série)

Escola: Colégio Coaraci

Cidade: Coaraci - Ba

CURSO: 2° Grau - Técnico em Contabilidade

Escola: Colégio Coaraci

Cidade Coaraci - Ba

CURSO SUPERIOR:

Universidade Santa Cruz - UESC

Curso: Direito

OAB/BA 14421

Formatura: 17 de dezembro de 1993

Avenida Cinqnentenário, nO52 - 1° andar - Centro - CBP: 42.600-002 - 1tabuna - Bahia.
FoneIFax: (73) 3212-3406 -1IIIIfC05.pintoferias@hotmail.com. 1
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Dr. Marcos PinlD
OAB / BA 14421

-CURSOS PÓSGRADUAÇÃO

ESPECIALISTAEMDIREITO PÚBLICOECONTROLEMUNICIPAL

UNlBAHIAI FUNDACEM

Salvador-Bahia

ESPECIALISTAEMDIREITO ELEITORAL

UNIBAHIAI FUNDACEM-

Salvador-Bahia

Pós Graduando em GESTÃO,CONTROLADORIA,E AUDITORIA DE CONTAS

PÚBLICAS

UNIBAHIAI FUNDACEM

Salvador-Bahia

Outros:

Certificado de Participação I Congresso Brasileiro de Direito Público e

Controle Municipal de Salvador-Bahia

Certificado de Participação II Congresso Brasileiro de Direito Público e

Controle Municipal de Salvador-Bahia

Certificado de Participação de Seminário de Licitações Contratos e

Convênios - Salvador-Bahia

Certificado de Participação II Congresso Brasileiro em Direito Eleitoral -

Salvador-Bahia

Avenida CinqOentenário, nO52 _ 10 andar - Centro - CEP: 42.600-002 - ltabuna - Bahia.
FoneIFax: (73) 3212-3406 _ marcos.pintofarias@hotmail.com. 2
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Dr. Marcos Pinto
OAB / BA 14421

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

_Procurador Jurldico Prefeitura Municipal de santa Cruz da Vitória 1995-1996

_Procurador Juridico - Prefeitura Municipal de São José da Vitória 1999-2000

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDlCA AÇÕES EXITOSAS:

_Prefeitura Municipal de lramaia

ProcessosnO 2001.33.00.8067-6 1 2006.33.08.004712-9 I 2008.33.08.000875-1

• Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino

Processos: 2001.33.00.7235-7 1 2001.33.00.11942-612005.33.00.003118-7

:,Prefeltura Municipal de Coaraci

Processos: 2001.33.01.1735-0 I 2001.33.01.000141-4

_Prefeitura Municipal de São José da Vitória,.;

ProcessonO2000.33.01.001139-0

• Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

ProcessonO2001.33.00.5433-3

_Prefeitura Municipal de Nova Redencão

ProcessosnO2001.33.00.005021-2 1 2001.33.00.007234-4

_Prefeitura Municipal de Potiraguá

ProcessosnO2007.33.00.023470-5 1 2008.33.11.000452-3

_Prefeitura Municipal de Guajerú

ProcessosnO2002.33.00.000118-31 2002.33.007196-4

• Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ProcessosnO2010.33.11.000297-2

• Prefeitura Municipal de Maraú

ProcessonO1771-87-2010-4-01-3301
Avenida CinqQenlenário, nO52 _ 1° andar - Centro - CEP: 42.600-002 - ltabuna - Bahia.
FoneJFax: (73) 3212-3406 _ marcos.pintofarias@hotmail.com. 3
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_Vereador Município de Coaraci :

..
Dr. Marcos Pinto

OAB/BAJ4421

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Legislatura 1989-1992

Legislatura1993-1996

_Vice Prefeito Município de Coaraci: Mandato 2001 - 2004

Marcos Antonio Farias Pinto
OAB/BA /442/

Avenida CinqQentenário, nO52 _ 1° andar - Centro - CBP: 42.600-002- ltabuna - Bahia.
FoneIFax: (73) 3212-3406 - marcos.pintofarias@hotmail.com. 4
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Dr. Marcos Pinta
OAB/BAl4421

CURRICULUM VITAE

CARTEIRA OAB I BA

CURSO ESPECIALIZAÇÃO DIREITO PÚBLICO E CONTROLE MUNICIPAL

CURSO ESPECIALIZAÇÃO DIREITO ELEITORAL

CERTIFICADO 11CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL

CERTIFICADO SEMINÁRIO DE LICITAÇÕES. CONTRATOS E CONV~NIOS

CERTIFICADO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PúBLICO E CONTROLE MUNICIPAL

CERTIFICADO 11CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PúBLICO E CONTROLE MUNICIPAL

Avenida Cinqnentenário, n° 52 - 1° andar - Centro - CEP: 42.600-002 - ltabuna - Bahia.
FoneIFax:(73) 3212-3406_ marcos.pintofarias@hotmail.com. 5
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

I

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 171/2021

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Município de Itapitanga, necessita proceder a contratação dos
serviços de Consultoria e Assessoria Juridica para Área Tributária, Tributos
Previdenciários, bem como administrativos no âmbito da Receita Federal, conforme
especificação da Secretaria Municipal de Administração.

CONSIDERANDO que o custo da contratação foi estimado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) mensal e que há disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos
da contratação, conforme informação da Diretoria de Contabilidade deste Município;

CONSIDERANDO as disposições previstas no o art. 25, inciso II da Lei n° 8.666/93;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Juridica deste município que
recomendou que a contratação fosse efetuada através de Inexigibilidade de licitação, por
estarem presentes os requisitos previstos no art. 25, II da Lei 8.666/93, serviço de
empresa de notória especialização;

CONSIDERANDO que a empresa SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, inscrita no CNPJ. sob o nO. 27.674.417/0001-
96, com sede na Av. Cinqüentenário, 52 - 10 andar- sala 03, Itabuna - Bahia, contém
em seu quadro profissional especializado para execução dos serviços;

CONSIDERANDO o zelo profissional, da empresa mencionada, a sua idoneidade moral
e social;

CONSIDERANDO, ainda, que a empresa contratada trabalha com os mais modernos
padrões de qualidade, atendendo a diversas Prefeituras;

CONSIDERANDO que a empresa SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO apresentou a esta Comissão de Licitação os
docwnentos que demonstram a sua idoneidade, regularidade fiscal, qualificação-técnica;

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela empresa para prestar os serviços de é
considerado razoável, nas condições normais de execução do contrato e distância
percorrida para comparecimento a sede do Município;

CONSIDERANDO, finalmente, que a empresa SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, preenchem as condições e
requisitos para atender ao objeto solicitado.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX)73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RECOMENDA ao Exmo. SI. Prefeito Municipal, a contratarão, da empresa
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS
PINTO, cujo contrato deverá ser celebrado com observância das regras previstas no art.
55 e demais disposições da Lei n. 8.666/93, com inexigibilidade de licitação.

Publique-se e Registre-se.

Itapitanga - BA, 02 de agosto de 2021.

,

----C-I-eb-~os Moreira
Presidente da CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -lTAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACÃO

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO a necessidade da contratação dos serviços de Consultoria
e Assessoria Jurídica para Área Tributária, Tributos Previdenciários, bem
como Administrativos no âmbito da Receita Federal, requisitado pela
Secretaria de Administração, tendo em vista serem essenciais;

CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação
registrada no Termo de Inexigibilidade nO009/2021;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela AssessoÍ"ia Jurídica deste
município, opinando favoravelmente pela contratação por inexigibilidade de
Licitação, atendendo os requisitos previstos no art. 25, II da Lei nO
8.666/93;

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela empresa, é compatível com a
complexidade dos serviços;

CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
processo Administrativo nO171/2021;

CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada obedece aos
princípios da economicidade, eficiência e primazia do interesse público sobre
o privado.

RESOLVE:

RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nO 009/2021, nos
termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a contratação dos
serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica para Área Tributária, Tributos
Previdenciários, bem como Administrativos no âmbito da Receita Federal,
com fundamento no art. 25, II da Lei nO 8.666/93, ao tempo que
encaminho o mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo
com a empresa SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS
ANTÔNIO FARIAS PINTO.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Itapitanga - Bahia, 02 de agosto de 2021.

José RObert03~~~ Tolentino
Prefeito

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX)73 246-2445
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MUNICIPlO

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACÃO

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO a necessidade da contratação dos serviços de Consultoria
e Assessoria Jurídica para Área Tributária, Tributos Previdenciários, bem
como Administrativos no âmbito da Receita Federal, requisitado pela
Secretaria de Administração, tendo em vista serem essenciais;

CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação
registrada no Termo de Inexigibilidade nO 009/2021;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste
município, opinando favoravelmente pela contratação por inexigibilidade de
Licitação, atendendo os requisitos previstos no art. 25, II da Lei nO
8.666/93;

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela empresa, é compatível com a
complexidade dos serviços;

CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
processo Administrativo nO 171/2021;

CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada obedece aos
princípios da economicidade, eficiência e primazia do interesse público sobre
o privado.

RESOLVE:

RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nO 009/2021, nos
termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a contratação dos
serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica para Área Tributária, Tributos
Previdenciários, bem como Administrativos no âmbito da Receita Federal,
com fundamento no art. 25, II da Lei nO 8.666/93, ao tempo que
encaminho o mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo
com a empresa SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS
ANTÔNIO FARIAS PINTO.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Itapitanga - Bahia, 02 de agosto de 2021.

José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO -45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N." t4.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445
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Contratos

Itapitanga DiáIio Oficial do
C';.'JM~@

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIT ANGA

.. ' . - .'
"--_.-

ProC.Administrativo: N" 171/2021
Objeto: Contratação dos serviços de Consultoria e Assessoria Juridica

para Área Tributária, Tributos Previdenciários, bem como
administrativos no ãmbito da Receita Federal.

Contratada: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO MARCOS
ANTONIO FARIAS PINTO,

CNPJ: 27.674.417/0001-96
Processo; INEX, N" 00912021
Vigência: 02/08/2021 A 31/12/2021
Valor total: R$ 25,000,00
Valor por extenso (vinte e cinco mil reais).

" ., -. ..
" -- :

."---- - ----- . -- ----
Proc. Administrativo: N" 173/2021
Objeto: Prestação de serviço na locação de som e transmissâo da live, na

comemoracão do dia dos Pais 2021.
Contratada: ESTUDlO GABARITO DO SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA-ME
CNPJ: 10.383.588/0001 -63
Processo: DISP. N" 059/2021
Vigência: 03/08/2021 A 10/08/2021
Valor total: R$ 3,000,00
Valor por extenso (Três mil reais),

" ... - ._-----
Proc. Administrativo: N" 161/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e

desobstrucão dos eauioamentos odontológicos,
Contratada: MARIA APARECIDA LEAL & CIA LTDA
CNPJ: 04,961.980/0001-40
Processo: DISP, N" 060/2021
Vil!ência: 03/0812021 A 03/09/2021
Valor total: R$ 723,50
Valor Dor extenso (setecentos c vinte c três reais c cinQuenta centavos).

- --' .
Proc. Administrativo: N" 217/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais Pré-

moldados diversos.
Contratada: JAIME SANTANA DO NASCIMENTO - ME.
CNPJ: 28,011.892/0001-45
Processo: PP. N" 025/2020
Vigência: 05/0812021 A 31/12/2021
Valor total: R$ 50,880,00
Valor Dor extenso (cinauenta mil, oitocentos e oitenta reais).

PraçaDois Poderes, 06 - Centro - 45645-000 -ltapitanga - Bahia
(,NP! N,' 14.147,482/0001-11- Fone/Fax: 73 3246-2445

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LTIUREIMJVOSDRVECFP6PG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente,
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