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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ. 14147.482/0001-11

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

N° 135/2021

CONTRATAÇÃO DOS SERIÇOS
DE CONSULTORIA TÉCNICA

EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS
E ELABORAÇÃO DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO

Itapitanga - BA, 31 de Maio 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 técnica em Captação de Recursos e elaboração de Prestações
de contas dos Programas das diversas Secretarias dos Municipios, Convênios e
Transferências Federais.

Justificativa:

A contratação de uma assessoria técnica especializada tem como finalidade atender ao
contido na Legislação Federal e Estadual na execução de programas e projetos que
envolvam a transferência de recursos financeiros do Orçamento Geral da União Federal
e do Estado da Bahia para o Municipio de Itapitanga atravéS da formalização de
convênios, termos de compromissos, termos de ajuste, termos de adesão, instrumentos
similares e programas de ação continuada, bem como, quando na elaboração e
encaminhamento da prestação de contas dos recursos que forem repassados por
quaisquer dos instrumentos acima mencionados para o Município.

Conforme proposta em anexo.

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.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJ N.O14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1 _ Inclusão e acompanhamento de todas as propostas de interesse do Município
de Itapitanga (Prefeitura Municipal) junto ao Portal de Convênios do Governo
Federal (SICONV) visando a transferência de recursos da União através da
formalização de convênios, contratos de repasses, termo de compromisso e
instrumentos similares objetivando o repasse de recursos financeiros;
3.2 - Inclusão no Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV) das
informações referentes aos procedimentos licitatórios realizados, decorrentes da
contratação que sejam executadas com recursos de convênios, contratos de
repasses, termos de compromisso e instrumentos similares;
3.3 _ Inclusão no Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV) das
informações referentes aos pagamentos efetuados com recursos de oriundos de
convênios, contratos de repasses, termos de compromisso e instrumentos similares;
3.4 _ Inclusão no Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV) da
documentação e das informações necessárias à análise e aprovação das prestações
de contas dos recursos oriundos de convênios, contratos de repasses, termo de
compromissos e instrumentos similares;
3.5 _ Elaborar e acompanhar junto aos Órgãos e Entidades que compõem a
Administração Pública Estadual com sede na capital do Estado da Bahia todos os
projetos (Planos de Trabalhos) visando a transferência de recursos financeiros,
mediante a celebração de convênios, termos de ajuste, termos de responsabilidade,
etc.;
3.6 _ Inclusão no Portal de Convênios do Governo do Estado da Bahia (SICONV -
BA) das informações referentes aos procedimentos licitatórios realizados
decorrentes da contratação que sejam executadas com recursos de convênios,
termos de ajustes, termos de responsabilidade, etc.;
3.7 _ Inclusão no Portal de Convênios do Governo do Estado Da Bahia (SICONV -
BA) das informações referentes aos pagamentos efetuados com recursos de
convênios, termos de ajustes, termos de responsabilidade, etc:;
3.8 _ Inclusão no Portal de Convênios do Governo do Estado Da Bahia (SICONV -
BA) da documentação e das informações necessárias à análise e aprovação das
prestações de contas dos recursos oriundos de convênios, termo de ajuste, termo de
responsabilidade, etc.;
3.9 _ Inclusão do sistema de prestação de contas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE (SIGPC) da documentação e das
informações necessárias à análise e aprovação das prestações de contas dos
recursos oriundos de programas de ação continuada (PNAE, PNATE,PDDE, etc.,),
termos de compromisso, etc.;
3.10 _ Acompanhamento junto a Caixa Econômica Federal e demais Órgãos da
Administração Pública Federal e Estadual de todos os convênios, contratos de
repasses, termos de ajuste, termos de responsabilidade, ternios de compromisso e
instrumentos similares;
3.11 _ Acompanhamento sistemático da situação do Município junto ao Serviço
Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC do Tesouro
Nacional e junto ao Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios - SACC

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

e Sistema de Convênios e Congêneres - SICONV - BA, do Estado da Bahia/
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado.

4. 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 à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
Municipio, encarregada de acompanhar prestação dos serviços, atendendo às
reclamações formuladas;
5.3 O pagamento será realizado até o quinto dia do mês subseqüente;
5.4 A contratada deverá encaminhar junto à 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 telefônicas e por meios eletrônicos 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 à ética profissional, manter o caráter sigiloso das informações às quais
poderá ter acesso em função deste contrato, tomando todas as medidas cabíveis para
que tais informações somente sejam divulgadas àquelas 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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7. Controlee fiscalizaçãoda execuçãodo objeto

7.1 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
Município. 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. Sançõesadministrativas

I _O descumprimento. parcial ou total. de qualquer das cláusulas contidas contrato, sem
justificativas aceitas pela CONTRATANTE. sujeitará a CONTRATADA às 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
adjudicatário 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,

rt~~ .~~ á.t.., .Aot\1éo
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
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PRF:STCONTAS ASSESSORIA E CO:-;SlI.TORIA EM GESTÃO PUBLICA
CAl'Tc\Ç,';'O IlE JU:crHSOS, (;Ef<f:\t"!A;\IE?'TOS DE COI\'VÊ~IOS

(,~I'.l: 3(,. ~2 7 ,13111t10H: -71;

OH.IETO:

A,~~ssori:l e ('onsuitoria em ("p!aç;;" de Rc"tlr~os. Gel'enciamenlo de
Com'ênios e Prc~tação de Contas:

• Assessoria Completa dos difercntes ~istemas fedrrais. desde as instruções iniciais até

" organização dos documentos, prcenchim~llt(l lle f(,nnu!ários e encaminhalnt,nto do

('roce,'1I junlo :111úrg"o compelen!,' até 'na finalização. respeitando as normas do

Tet' eTCE.

• Prosllccçâo das fonles derecursos;

• Elaboração t',plane.iamento da dOClInH'ntaçãom!ministrativa dopro.ieto;

• Assessor'ia ao proponente em relação à documcnração t.;cnic,lnecessária;

• Lev:lI1tilmento das fontes de Recursos e infOl'lIIaç(leSsobre os Programas

tlisp,mÍ\'rõ, ILeis de ,Inccnth'o Fisc,". Edilai". (;0\ cmo 'Fedcral. GO"CnlO F.sla<lual.

enlre otlll':':<fontcs deinkresse);

• Gneol'iamcnto ciossistcmas de cnll\'~níos do Go"ernoFccleral:

• As,,'ssoria na ('riuçfio e confecção do J>rojélo dc :Icordo t'om asnecessidades:

• Cada;;trn do projeto IllJ~<lrgãosColllcntote,:

• AcompanhamenTo e respostas até a apro\'ll~ii" dnprojeto;

• ,\I'olllpanhamento do andamento de todos os prf),ietos apresentados, com em'io de

documentos qunudo nt'ccs,,:irio esolicitado:

• Aeompanl"lIncnto no andamento das F.menli;l>indiv'iduais c de bancada,

informando e orientando quafillo ncc,,,,sá,,i,, 1\ aprc,entação dedocumentos:

• \lonitoramenll' e acompanhanwn\o no empenho e no repasse financeiro

Cf) ••responden t.c~

• Eovio mensal de relal"ri,; da SillJ:lçiio<loprojeto, bem como dos ,'ceursos já

calJtndos~

• Cada'tTl} do Projeto elll [elitais. qU:lndohon' cr;

• Intcrme<li:\ç:io com Agentes financeiros !la"'J otimizar os prazos e agilizl\r o

andamento dos proccdimcoios ,c fi lihcração <tecnnlratll$ de repasses c convênio, dá

entidadc:

Rua Tõmé-de Souza, N° 27- Nova Redenção-SA,"CEP; 46.835-000.
Tel. 71 - 99205.4346



PRESTCONT AS ASSESSORiA E CONSbL TORJA EM GESTÃO PUBLICA
çAPTAÇAo DE 1~F:CllRSOS,GERE'/{.'I ~!\IEi':TOS DE CONVÊ.~I()S

CNP.I :}ft. i27 .13li:íIOlH -JS

RE~n;"ERAç.Ã,O:

o A cmpres:l PRESTCOl':TAS ,\SSESSORIA E CONSULTORIA E.\I(;EST.\O
Pl:RUC.-\ para a rCHli7.llÇãodo objele' acima. "obrar!! (\ valor de R$ 1soo.Oo (mije
oitocentos reias) m~nsais.

Ç\\ ..~")9''1O~\).&.~'\..Q...
'b~~)Ii\'cira de .Jesus
. Cl'F: 05:U 12.11':5-88

Rua Tomé de Souzá. NO 27- Nova Redênçêo.8A. CEP: 46.835-000.
Tel. 71 - 99205-4346



PRESTCO;\lTAS ASSESSORIA F:COl\;Sl'I.TORIA <:MGESTÃO Pl'BLlCi\
CAPTAÇÃO OE RECl!RSOS, GF.HE'II('1 \ \TE:"TOS DE CONVF,NIOS

C:'\I'.l: 3ó.71~.13(1 tl(}(ll."7f;

PROPOSTA DE PREST ,\c.3,.0 DE SERVIÇOS

.-\ Pref£'Ítunt de Itapitangu - BA,

Ref.: Prestaç;,o di' 'l'rviços de Asse>,nrÍ<1e COllsultoria para Captação de Reeursns e

elaboração de l're'taçõ,'S de Cnntas dos Programas da Secretaria Municipal de Saúde.

Sl'cretaria \Iunicipal dl' Educaç;,o. Convênio, c Transferências Fcdcrah.

Pre7.ados ("sI,

\ PRESTCO\TAS .\SSESSORIA E (,O\:-.l I. fORI.\ EM GESTA.O PlíHLlCA.

empresa especi'llizada lia Prestaçiio de COHm, l' captação de Rl'cursos Federais l'

Estaduab. Htun ntlS divcrsa~ árC"lS .\dminj~tr:\1i\"a",. !\cmprc visando à~ melhores

formas ,k aplicaçiio do, recursos; \'('m pcl', pre,c!ltc. encaminhar proposta comercial

referente prestação dl' sl'l'\'iços de Ass,'ssnriu c (nn,u1toria.

Atc'nciosam,mte.

Eii('lCr Oliveira de Je'tls
Badlllrd em Ciêllcias COllláhl'is
(l 't\'EB)
Pás Gradundo enf Gestão Publica
(..lllgll~ra)
E<pccialisto em Gestão de Col7l'[i/lios

---- -- Rl'3 Teme de Souza. Ne27- N~;;;;R;;3~ção.BA, CEP: 46,835.000,
Tel 71 - 99205.4346



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA I

I

AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de junho de 2021, eu, Juracy Magalhães Leal Neto,
chefe de compras da Prefeitura Municipal de Itapitanga (BA), nomeado pelo
Decreto nO2114, autuei com o N° 135/2021 o Processo Administrativo, onde
consta termo de referencia da Secretaria Municipal de Administração,
solicitando a contratação dos serviços de consultoria técnica em captação de
recursos e elaboração de prestação de contas dos programas das diversas
secretarias dos municípios, convênios e transferências federais.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -1T APIT ANGA - BAHIA
CNPJ N .• 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73246-2445
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~ ESTADO DA BAHIAr~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA I

Processo Administrativo N° 135/2021.

Itapitanga- BA, OI de junho de 2021.

Ao
Secretário Municipal de Administração

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de
Administração, solicitando a contratação dos serviços de consultoria técnica em
captação de recursos e elaboração de prestação de contas dos programas das diversas
secretarias dos municípios, convênios e transferências federais, confonne tenno de
referencia nos autos. Enviamos o presente processo a .fimde que seja infonnado se há
razoabilidadepara fazer fucea despesa.

Atenciosamente,

galhães Leal Neto
re de Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - IT APIT ANGA - BAHIA
CNPJ N .• 14.147.482/0001-Il - FONE (FAX) 73 246-2445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Secretaria Municipal de Administracão

Ao
Departamento de Contabilidade
Nesta

Após analise do processo administrativo N°.135/2021 verificamos que o termo de

referência que visa orientar o processo para Contratação de Empresa para

Serviços de Consultoria Técnica em Captação de Recursos e Elaboração de

Prestação de Contas, responde as exigências da razoabilidade. Nesse sentido

solicitamos deste setor, a verificação de dotação orçamentaria, para formalização
do futuro contrato.

Itapitanga - BA, 01 de Junho de 2021.

Atenciosamente,

~ ..Â#I~ d81~
Eduarda Souza é10sSantos
Secretária de Administração

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

SETORDE CONTABILIDADE

Itapitanga, 01 de junho de 2021.

Ao
Controlador Interno do Município

Vimos autuar no Processo Administrativo n' 135/2021, conforme solicitação do
Secretário de Administração a respeito da existência de dotação orçamentária, para o processo de
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ÇONSULTORIA TÉCNICA E CAPTAÇÃO DE
RECURSOSE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕESDE CONTAS, 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 - SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO
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 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJN.' 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73246-2445
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

DO CONTROLE INTERNO

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

Processo Administrativo n° 135/2021

Análise técnica do processo administrativo na 135/2021, que tem com
objeto a contratação dos serviços de consultoria técnica em captação de
recursos e elaboração de prestação de contas. Informa que o mesmo seguiu o
tramite da despesa e encontra-se dentro das formalidades legais, 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, 02 de junho de 2021.

Mauricio de~o Oliveira dos Santos
Controlador Interno

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPiTANGA

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Processo Administrativo NO 135/2021

o Prefeito Municipal de Itapitanga - Bahia, no uso de suas atribuições

legais, considerando a existência de previsão orçamentária suficiente,

para contratação dos serviços de consultoria técnica em captação de

recursos e elaboração de prestação de contas, conforme discriminação

constante no termo de referencia neste processo, AUTORIZA a

abertura de procedimento iicitatório, que atenda a determinação legal e

ao interesse pubiico.

Itapitanga - BA, 04 de junho de 2021.

José RObertM~ntos Tolentino:J p~efeito

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

Processo Administrativo N° 135/2021

Aos sete dias do mês de junho de 2021, eu, Clebson Santos Moreira, Presidente

da Comissão de Licitação, nomeado pela portaria nO 001/2021, recebi o

Processo Administrativo N° 13512021, onde consta termo de referencia da

Secretária Municipal de Administração, solicitando a contratação dos serviços

de consultoria técnica em captação de recursos e elaboração de prestação

de contas. Dando continuidade, segue o processo para realização do

procedimento licitatório na modalidade de Inexigibilidade.

Clebso ant s Moreira
Presidente a CPL

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ltapitanga - Bahia, 08 de junho de 2021.

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

Assunto: Processo Administrativo n° 135/2021 / Inexigibilidade de licitação/
Solicitação de Parecer.

Senhor Assessor,

Em nossas mãos Processo Administrativo objetivando a contratação

da empresa ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS, para contratação dos serviços de

consultoria técnica em captação de recursos e elaboração de prestação de contas,

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,

orelra
PL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA - BAHIA
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Processo Administrativo N° 13512021

Inexigibilidadede Licitação. - Lei Federal n° 8.666/93

PARECERJURíOICO

EMENTA: contratação dos servIços de consultoria

técnica em captação de recursos e elaboração de

prestação de contas, 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

técnica em captação de recursos e elaboração de prestação de contas, mediante

Inexigibilidade de Licitação,

A centralação tem fulcro na inexigibilidade de licitação, cem espeque no art. 25, 11oombinado oom o art.

13,111,da Lei Federal n° 8,666/93, posto que presentes os requisitos legais exigidos. Vejamos.

O artigo 25, inciso 11,da LLC traz que é inexigivel a licitação para a centratação de serviços técnicos

enumerados no artigo 13 da Lei 8.666/93 de natureza singular, com profissional ou empresa de notória

especialização, 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;

li-pareceres, perícias, e avaliações em geral;

/11. assessorias ou consultoljas técnicas e auditorias

financeiras ou tributárias;

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

PRAÇA DOiS PODERES, 06.~ CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.O14.147.482/000).11- FONE (FAX) 73246-2445
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V-patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

VI. treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

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

Desta sorte, encontra-se o objeto do contrato, ora em epígrafe, entre as hipóteses descritas no cânone acima

transcrito, precisamente no inciso 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 serviço 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 inexigibilidade resta configurada, pois que presentes, cumulativamente, esses

três requisitos, Vejamos,

Como antes ressaltado, o serviço técnico 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-citado, inclusive, por esta ilustre Promotora em sua Recomendação- a "natureza

singular resuffa da conjugação de dois elementos, entre si relacionados, Um deles é a excepcionalidade da

necessidade a ser satisfefta. O outro é a ausência de viabilidade de seu atendimento por parte de um

profissional especializado padrão",

Bem óbvio que os serviços a 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 caracteristica reveladora da qualidade

singular dos serviços, o que é um equívoco, 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, inciso 11,da Lei n,°8,666193, 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:

PRAÇA DOIS PODERES, 06 -- CENTRO - 45645-000 - lTAPITANGA - BAHIA
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"Melhor interpretação do inc. 11,art. 25, Lei 8.666/93, mostra que Singular é o

serviço que, por suas características intrínsecas, não é confundivel com outro. Não ser confundivel com

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

a sua comparação com outros. Havendo impossibilidade de comparação entre os serviços, e

necessitando a Administração dessa determinada prestação, não há que se falar em procedimento

Iicitatórío, por inviabilidade da licitação", (grifos nossos).

No mesmo diapasão, a lição de 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 que 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 especialização.

A exoelência dos serviços de assessoria e consultoria de uma Prefeitura Municipal pode ser reputada como uma

das forças motrizes de uma gestão pública; disto não há se olvidar; comungamos do entendimento de que os

recursos públicos devem ser bem tutelados e para tal tarefa imprescindivel a alta capacitação da empresa de

consultoria contratada associada ao elemento subjetivo da confiança.

Nos moldes apresentados, a contratação da consultoria, por estar imbuido pelo elemento da confiança, é infuftu

personae, dai derivando a sua singularidade.

Vejamos o que diz o renomado Celso António Bandeira de 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 componente criativo de seu autor. Há, pois, nisto, também

componente subjetivo ineliminável por parte de quem contrata". (grifos nossos)
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E farta, portanto, a doutrina sobre a matéria. Colhe-se da jurisprudência em casos do mesmo jaez:

"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)

"Licitação .• Prestação de Serviços Técnicos. Inexigibilidade. É inexigivel a

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

por profissionais de notória especialização. Serviços singulares são aqueles que

apresentam caracteristicas 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 torna incompativel com a

licitação". TJRJ - AC n.° 664896, Rei. Des. Sérgio Cavalieri Filho.

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

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

serviços técnicos profissionais especializados relativos a patrocinio ou defesa de causas

judiciais ou administrativas, já que a mesma se encontra expressamente previstas o art.

13,V, da Lei n.o 8.666/93.£ as contratações dispensam a licitação quando se tratar de

serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória

especialização, conforme disposto no art. 25, 11, da mencionada lei, considerando-se 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
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realização de 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".(grifosnossos)

"...serviços singulares são aqueles que apresentam caracteristicas tais que

inviabilizam, ou pelo menosdificultam, 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:

"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. Dai que a realização de procedimento Iicitatório para a contratação

de tais serviços - procedimento regido, entre outros, pelo principio do julgamento

objetivo - é incompativel com a atribuição de exercicio de subjetividade que o direito

positivo confere à Administração para a escolha do 'trabalho essencial e

indiscutivelmente mais adequado á plena satisfação do objeto do contrato' (cf. o !llo do

art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraida do texto legal exige é a notória

especializacão, 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
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da Administração. Ação Penal gue 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 especializaçãodeve vir associadaao elementosubjetivooonfianca,No caso da oontrataçãoda empresa

por inexigibilidade deoorre da presença dos requisitos necessários à oontrataçãodireta, ou seja, mediante

inexigibilidade de licitação, já que: o profissional responsávei da contratada possui requisitos, como

oomprovam os documentos adunados no prooesso.

Como se infere dos documentos ° profissional possui qualificação profissional, possuindo cursos,

participantesde 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.

Insta-nos salientar que, o processo administrativo obedece além dos preceitosda LLC, todos os princípios

que norteiam a Administração Pública, sendo relevante destacar a razoabilidade e eoonomicidade 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.O8,666/93, 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, 08 de junho de 2021.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 135/2021

ATA DE REUNIÃO

ASSUNTO: Avaliar e decidir sobre solicitação oriunda da Secretária Municipal de
Administração, cujo objeto é a contratação dos serviços de consultoria técnica em captação
de recursos e elaboração de prestação de contas.

Aos nove dias do mês de junho do ano de 2021, as 09:30 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 Itapitanga, 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 Eliezer Oliveira de Jesus, para

consultoria técnica em captação de recursos e elaboração de prestação de contas, conforme

termo de referencia e proposta de preço. 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, n, 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 RATlFICAÇÃO do Sr. Prefeito Municipal. Nada mais

havendo, pelo Presidente,

devidos fins de direito.

foi determinado que fosse encerrada a presente ata para os

Cleb~Moreira ----o
P:~~d~::t I\CPL

-"••••=;;;;;;;~dO Andrade dos Santos

/rjaCPL
,

Tarcísio Jose . v dos Santos
Membro da CPL
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INSTRU1'v1ENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARlO INDIVIDUAL

ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS

ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
1911111990, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESAR'O, CPF
nO 055.112.185-88, CARTEIRA DE IDENTiDADE nO 1603140972, órgão expedidor
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PEl'HTENCIARIA - BA, residente e domlciliado(a) no(a) RUA RUA TOME DE
SOUZA, 27, CASA, CENTRO, NOVA REDENCAO, BA, CFP 46835000, BRASIL.

Resolve constituir-se como Empresário 'Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARiAL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará COlno nome empresarial a seguinte
firma ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS.

DO CAPITAL

Cláusula Sel~nda - O capital e de RS 10.000,00 (Dez Mil Reais) totalmente subscrito e
integralizado, neste ato, da seguinte forma: 10.000,00 (dez mil reais) em moeda
corrente do pais.

DA SEDE

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço:
PRACA DO COMÉRCIO, SN, CENTRO, NOVA REDENCAO, BA, CEP 46.835-
000.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário lndividual terá por objeto o exercício das seguintes
atividades econômicas:

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO,
PREPARAÇÃO DE DOCU1'v1ENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE PRODUTOS
GRÁFICOS,TREINAMEJ\'TO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida(s)
a(5) atividade(s) de SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOlO ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO DE CADASTROS,
LISTAS E DE PRODUTOS GRÁFICOS,TREINAMEJ\'TO EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

8
IUCEB

Certifico o Registro scb o nO 97959968 em 19/03/2020
Protocolo 204535042 de 18/03/2020
Nome da empresa ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS NIRE 29105564928
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 178715599383705
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária ..Geral

http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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INSTRUMENTO DE INSCRJçl ••o DE EMPRESÁRIO 11'.'DlVIOUAL

ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta _ O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas
todas as inf< rmações prestadas neste instrumehto e quanto ao disposto no artigo 299 do
Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro
registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta _ O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa -
ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezerribro de 2006, e que não se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no li 4° do art. 3° da

mencionada lei.

E~por estar assim constituido. assino o presente instrumento.

SALVADOR, 12 de março de 2020.

ç ~~<V'1QY')O~il.N). ~ ~
'-' 'E8ÚER OLlVElRA DE JESUS

~
IUCEB

Certifico o Registro sob o nO97959968 em 19/03/2020
Protocolo 204535042 de 18/03/2020
Nome da empresa ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS NIRE ~9105564928
Este documento pode ser verificado em htt ./1 .. -Chancela 178715599383705 p. reg'" .Juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO
Esta cópia fo' t t' . . .aspx

. I ~u en Icada digItalmente e assinada em 19/03/2020
por Tlana Reglla M G de Araújo - Secretária-Geral
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

204535042

NOME DA EMPRESA ELIEZER OLIVEIRA DE ,lESlIS

PROTOCOLO 204535042- J 8/03n020

ATO 080 - INSCRiÇÃO

EVE~TO 080 - INSCRiÇÃO

MATRIZ

= i"'::_~.fL H."t$'. k~

TlANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

~
IUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/03/2020
Certifico o Registro sob o nO 97959968 em 19/0312020
Protocolo 204535042de 18/03/2020
Nome da empresa ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS NIRE 29105564928
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.8SpX
Chancela 176715599363705
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2020
por Tiana RegUa M G de Araújo. SecreUlria-Geral

http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.8SpX


lNSTRUMENTO DE lNSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

ELlEZER OLIVEIRA DE JESUS

ELlEZER OLIVEIRA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
19/1l/J 990, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARTO, CPF
nO055.J 12.185-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1603140972, órgão expedidor
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIARIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUA TOME DE
SOUZA, 27, CASA, CENTRO, NOVA REDENCAO, BA, CEP 46835000, BRASIL.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte
firma ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS

DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital e de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) totalmente subscrito e
integralizado, neste ato, da seguinte forma: J 0.000,00 (dez mil reais) em moeda
corrente do pais.

DA SEDE

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço:
PRACA DO COMÉRCIO, SN , CENTRO, NOVA REDENCAO, BA, CEP 46.835-
000.

DO OBJETO

Ciáusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes
atividades e(;Onômlcas:

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO,
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE PRODUTOS
GRÁFlCOS,TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida(s)
a(s) atividade(s) de SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERViÇOS
ESPECTALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO DE CADASTROS,
LISTAS E DE PRODUTOS GRÁFICOS,TREINAMENTO EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

etf
,1UCE.

Certifico o Registro sob o nO 97959968 em 19/03/2020
Protocolo 204535042 de 18/03/2020
Nome da empresa ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS N1RE 29105564928
Este documento pode ser verificado em hUp:llregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 178715599383705
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo. Secretária-Geral



INSTRUMENTO DE INScroçÃO DE EMPRESÁRlO lNDIV1DUAL

ELlEZER OLNEIRA DE JESUS

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta _O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são veridicas
todas as inft [mações prestadas neste instrumehto e quanto ao disposto no artigo 299 do
Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro
registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta _ O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa -
ME. nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no ~ 4° do art. 3° da

mendonada lei.

E, por estar assim constituído. assino o presente instrumento.

SALVADOR, 12 de março de 2020.

ç\.:",,\lYJ G~il.N).ds> ~
'-J E"BEiER OLlVElRA DE JESUS

.).

eJUC.B
Certifico o Registro sob o nO 97959968 em 19/03/2020
Protocolo 204535042 de 18/03/2020
Nome da empresa ELIEZER OLIVEiRA DE JESUS NIRE 29105564928
Este documento pode ser verificado em htt "llre . .Chancela 178715599383705 p. gln.)uceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO
Et... . .aspx
5 a ~opla fOI ?utentlcada digitalmente e assinada em 19/03/2020

por T,sna Regtla M G de Araújo - Secretária-Geral
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

204535042

NO;\.fE DA EMPRESA ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS

PROTOCOLO 204535042 - 1810312020

ATO 080 - INSCRiÇÃO

EVENTO 080 - INSCRiÇÃO

MATRIZ

IRE 29105564928
NPJ 36.727.130/0001-78
ERTIFICO O REGISTRO EM 1910312020
ROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29105564928 DE 19/0312020 DATA~~N'~~\ÃO 9/0312020

4- ,~\d//'/0.'~~ ..•..•••}:'VF{li.óSí// ./ 7_ ~",-~Vh _
15 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO" 59968

TIANA REGI LA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

~
,IUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/03/2020

Certifico o Registro sob o na 97959968 em 19/03/2020
Prolocolo 204535042 de 18/0312020
Nome da empresa ELIEZER OLNElRA DE JESUS NIRE 29105564928
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 178715599383705
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2020
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretária-Geral

http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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11/06/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
36.727.130/0001-78 19/03/2020
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

82.11-3.00. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

I PORTEME

COD1GD E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

58.19.1.00. Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

'""CO"O"'IG"O=E"'OE"S"C:;;R"IÇ"Ã"'O"O"'A""NA"'T""U"'R"'EZ"A"J"URõ1,'"OI"'C"'A-------------------------------,
213.5. Empresãrio (Individual)

I MUNICIPIO
NOVA REDENCAO

I LOGRADOURO
PC DO COMERCIO

I CEP
46.835-000

I I BAIRROIDISTRITO
CENTRO

I NUMERO
SN

11 COMPLEMENTO
********

fUFI
~

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/0312020

I TELEFONE
(71) 9205-4346

ENDEREÇO ELETRONICO

ELlEZER.Z@OUTLOOK.COM

"""'ENC;T"'E""'F;;;EO;;;E"R"AT"IVV;OC;-R;;;E"S"P;;ON;;S;]A:;;v;;;El~I<EF'"R;;)---------------------------------,

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL

I :l:~;:~~OESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

****"**.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/06/2021 às 09:17:43 (data e hora de Brasília). Pàgina: 1/1

1/1



11/06/2021

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

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

Nome: ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS
CNPJ: 36.727.130/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á
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 á situação do
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 08:54:24 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2021.
Código de controle da certidão: D6B9.870S.CE23.FF73
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



11/06/2021 Consulta Regularidade do Empregador

I Voltar

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

II imprimir .1

Inscrição: 36.727.130/0001-78
Razão Social:ELIE2ER OLIVEIRA DE JESUS
Endereço: PC DO COMERCIO l/CENTRO / NOVA REDENCAO/ BA / 46835-000

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:26/04/2021 a 23/08/2021

Certificação Número: 2021042602054536556800

Informação obtida em 11/06/202108:59:36

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

https:llconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuItaEmpregador.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 11/06/2021 08:58

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N": 20212343494

RAZÃO SOCIAL
.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INSCRiÇÃO ESTADUAL CNPJ

36.727.130/0001-78

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/06/2021, conforme Portaria nO 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

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

Página 1 de 1 RelCertidaoNegati va, rpt

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


Págína l d.e ~

PODER JUDICIÁRIO
JUST,:LÇ-A DO TR?,BALRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.727.130/0001-78
Certidão nO: 18488990/2021
Expedição: 11/06/2021, às 08:59:55
Validade: 07/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.727.130/0001-78, 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.

http://www.tst.jus.br


Razão Social
Nome Fantasia
CNPJ
tE
Endereço
Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
CNPJ: 16.245.334/0001-65

CERTIDÃO NEGATIVA DE DtBITOS MUNICIPAIS

Cenidão de NO151275 dalada em 13105/2021

ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS

PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA
36.727.13010001_78

PCA PRAÇA DO COMÉRCIO, CENTRON' NOVA REDENÇAo-29

L1CITAÇAo E CONTRATAÇÃO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL
OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO. DESDE QUE NÃO IMPLIQUE EM ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO, A QUALQUER
TITULO. DE BEM MOVE L OU IMOVEL. OU A ELES RELATIVOS. O CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSITIVO NAS
LEIS ORGANICAS E COMPLEMENTARES. E SUAS ALTERAÇOES. QUE PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA,
INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDiÇÃO DESTA CERTIDÃO EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA
IDENTiFICADO. RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE
VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.

NOVA REDENÇAo_29. 13/05/2021

Validade da Certidão de 86 dias a conla, da data de sua emissão.
"ICIPA;: O
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Certificamos que ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS, CPF:

Educação

UI
ucação Executiva

I

Certificado

Instrutor
\

055.112.185-88, participou do curso "SICONV - Sistema de Gestão

de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal -

durante os dias 25 a 27 de fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza

Meireles, com duração de 24 (vinte e quatro) horas/aula.

Módulos de Formalização, Execução e Prestação de Contas",

- CE, nas instalações do Hotel Luzeiros, Av. Beira Mar, 2600,



j" I -.,."1. , • !,"t"! .••.•. , .••••,,

lUA FOMAÇJ.o ( o NOItO """"

Â.

FAEC

--

~\ogo 'j',\w'ü""J..h ~UHQ
Eliezer Oliveira de les

Especialista

--

<!CeftífícabO
Credenciada pela Portaria Ministerial n.1485, DOU nO253 de 20/12/2016.

FACULDADE EUCLIDES DA CUNHA

Rosimere 05 Itjos Ferreira
Diretora Geral

IWRZER oLIVEIRA DE JESUS
Brasileiro (a), natural de Nova Redenção/BA, nascido (a) no dia 19 de novembro de 1990, filho (a) de

Agostinho Pinheiro de Jesus e Maria da Conceição Oliveira de Jesus, portador (a) da Cédula de Identidade nO
1603140972 SSP/BA e CPF nO055.112.185-88 e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que se possa gozar
de todos os direitos e prerrogativas legais.

Euclides da Cunha - BA, 09 de Janeiro de 2019.

A Faculdade Euclides da Cunha- FAEC, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a
conclusão do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU", confere o presente Certificado em GESTÃO
PÚBLICA, com carga horária de 420 horas/ aula, conforme previsto nos termos da RESOLUÇÃO N° 1, de 6
de abril de 2018 do Conselho Nacional de EducaçãofCNF/MEC a



Certificado
g:;)online

Certificamos que ELIEZER OLIVEIRA DEJESUS participou do UPB EM AÇÃO on-line:
PLATAFORMA + BRASIL E PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
realizado por meio da Plataforma virtual: Zoom, nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2021, com
carga horária de 9 horas.

.u-~Unlãodos~=__.-.a=_' Munlcfplosda BahIa



A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que ELIEZER
OLIVEIRA DE JESUS, concluiu o curso Siconv para Convenentes 2 -

Proponentes e Usuários (Turma ABR/2021), com início em 13/04/2021 e com
carga-horária de 20 horas.

escolavirtual.gov.br

CERTIFICADO

Diogo G. R. Costa
Presidente

Escola Nacional de Administração Pública - Enap

Escola Nacional de
Administração Pública



HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome:
ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS
Disponibilidade:
1310412021 a 03/0512021

CONTEÚDO PROGRAMÁllCO

Curso:
Siconv para Convenentes 2 - Proponentes e Usuários
Carga Horária:
20 horas

Nota Final:
70.36

1 Credenciamento e Cadastramento
1.1 Inclusão de dados do representante do proponente
1.2 Inclusão de dados do proponente (Pessoa Jurídica)
1.3 Inclusão de dados do responsável pelo proponente
1.4 Procedimento operacional de cadastramento
1.5 Primeiro acesso ao Portal de Convênios e ao Siconv

2 Perfis de usuários no Siconv
2.1 Cadastrador de usuário ente/entidade
2.2 Dirigente/representante
2.3 Cadastrado r de proposta
2.4 Gestor de convênio e Gestor financeiro do convenente
2.4 Órgão de controle do convenente
2.5 Perfis acessórios
2.5 Inclusão de novos usuários

.

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código 6HjR4631126NnXE.

Este certificado foi gerado em 13/04/2021 às 15:04 horas.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCoda à esquerda, ou, caso desejar,
informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço https:Jlwww.escoI~!ylr:hJal.g_QX;.I2.~.
A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos
mínimos para aprovação antecipadamente.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 135/2021

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Itapitanga necessita proceder a
contratação dos serviços de consultoria técnica em captação de recursos e elaboração de
prestação de contas,

CONSIDERANDO que o custo da contratação mensal foi estimado em R$ 1.800,00
(hum mil, oitocentos reais), e que há disponibilidade de recursos financeiros para arcar
com os custos da contratação, conforme informação da Diretoria de Contabilidade deste
Municipio;

CONSIDERANDO as disposições previstas no o art. 25, II c/c art. 13, III e VI da Lei nO
8.666/93;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste municipio que
recomendou que a contratação fosse efetuada através de Inexigibilidade de licitação, por
estarem presentes os três requisitos previstos no art. 25, II da Lei 8.666/93, quais sejam,
serviço técnico especializado previsto no art. 13 da Lei 8.666/93; serviço de natureza
singular; e contratação de empresa de notória especialização técnica;

CONSIDERANDO que a empresa Eliezer Oliveira de Jesus, contém em seu quadro,
profissional altamente qualificado para execução dos serviços, estando preparados para
desenvolver soluções relacionadas ao setor público com eficiência e destreza;

CONSIDERANDO o zelo profissional, da empresa mencionada, a sua idoneidade moral
e social, a estrutura fisica (prédio, acervo bibliográfico e informatização), com recursos
tecnológicos capazes de promover o desenvolvimento dos diversos serviços que devem
ser executados pelas administrações municipais;

CONSIDERANDO, ainda, que a empresa contratada trabalha com os mais modernos
padrões de qualidade em gestão pública, atendendo a diversas Prefeituras, com um
quadro funcional altamente qualificado, preparados para desenvolver soluções
relacionadas ao setor público, facilitando o seu trabalho, tornando-o muito mais
eficiente;

CONSIDERANDO que a empresa Eliezer Oliveira de ;/esus apresentou a esta
Comissão de Licitação os documentos que demonstram a sua idoneidade, regularidade
fiscal, qualificação-técnica restando evidente sua notória especialização;

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela empresa para prestar os serviços de
assessoria e consultoria na área de controle interno é considerado razoável, nas

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

condições normais de execução do contrato e distância percorrida para comparecimento
a sede, qual seja, R$ 1.800,00 (hum mil, oitocentos reais) mensais, dos quais 40%
(quarenta por cento) correspondem às despesas com insumos e 60% (sessenta por cento)
correspondem às despesas referentes com pessoal;

CONSIDERANDO, finalmente, que a empresa Eliezer Oliveira de Jesus, e os
profissionais que integram o seu quadro, preenchem as condições e requisitos para
atender ao objeto solicitado.

RECOMENDA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a contratação, da empresa
Eliezer Oliveira de Jesus, 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.

ltapitanga - BA, 09 de junho de 2021.

Clebsou Sant s Moreira
Presidente da CPL

-'---G--;;---a~ld-~dOSSantos
Membro (IaCPL

---T-a-r-â-,~-t-o-s---
Membro da CPL

PRAÇA DOIS PODERES. 06 - CENTRO - 45645-000 - [TAP[TANGA - BAHIA
CNPJN.' [4.147.482/0001-11 -.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
técnica em captação de recursos e elaboração de prestação de contas, tendo
em vista serem essenciais;

CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação registrada
no Termo de Inexigibilidade nO008/2021;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste município,
opinando favoravelmente pela contratação por inexigibilidade de licitação,
atendendo os requisitos previstos no art. 25, U c/c art. 13, UI e VI 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 nO135/2021;

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 008/2021, nos
termos do art, 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a contrataçã'o dos
serviços de consultoria técnica em captação de recursos e elaboração de
prestação de contas, com fundamento no art, 25, U c/c art. 13, UI e IV da Lei
nO 8.666/93, ao tempo que encaminho o mesmo para que seja formalizado o
contrato administrativo com a empresa Eliezer Oliveira de Jesus, com o valor
mensal de R$ 1.800,00 (hum mil, oitocentos reais).

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

Itapitanga - Bahia, 11 de junho de 2021.

José RObert~olentino
Prefeito

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNP.I N," 14,147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445
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Licitações

Itapitanga Diáti60ficíal do
MUNlClPIO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ITAPITANGA I

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACÃO

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação dos serviços de consuitoria
técnica em captação de recursos e elaboração de prestação de contas, tendo
em vista serem essenciaisj

CONSIDERANDO a recomendaçãooriunda da comissão de licitação registrada
no Termo de Inexigibiiidade nO008/2021;

CONSIDERANDO O parecer emitido pela AssessoriaJurídica deste município,
opinando favoravelmente pela contratação por inexlgibiiidade de licitação,
atendendo os requisitos previstos no art. 25, 11c/c art. 13, III e VI 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 135/2021;

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 008/2021, nos
termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a contratação dos
serviços de consultoria técnica em captação de recursos e elaboração de
prestação de contas, com fundamento no art. 25, 11c/c art. 13, 111e IV da Lei
nO 8.666/93, ao tempo que encaminho o mesmo para que seja formalizado o
contrato administrativo com a empresa Eliezer Oliveira de Jesus, com o valor
mensal de R$ 1.800,00 (hum mil, oitocentos reais).

Registre~se,Pub1ique-se e cumpra-se.

Itapitan9a - Bahia, 11 de junho de 2021.

José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito

PRAÇA DOIS PODERES, D6 - CENTRO - 45645-000 - lTAPITANGA - BAHIA
C1\PJ N." 14.14j.482/0001-11-fONE (FAX) 73 246-2445

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QREWSQPMKY6VG2+KEFAlDQ
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