
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNP1 16.444.804/0001-10

v...

Circular Interno n°. 252/2020

Sobradinho/BA, em 15 de dezembro de 2020.

Vossa Excelência,

Dr. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan

Exmb. Senhor Prefeito.

Informamos que o Aditivo 02 ao Contrato n°. 135/2018, proveniente do resultado da

Inexigibilidade da Licitação n°. 008/2018, que trata da prestação de serviços jurídicos

tributários envolvendo consultoria e assessoria, tendo como contratada a empresa

SANTOS NETO & BOA SORTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, vencerá seu prazo de

vigência em 31/12/2020,

No entanto, não podemos ter a sua descontinuidade, haja vista a necessidade do

desempenho dos serviços, de forma segura, como também, conseguir os resultados dos

serviços de forma satisfatória, aumentando assim, as chances do Município de

Sobradinho lograr êxitos em demandas judiciais e/ou extrajudiciais.

Face a relevância da continuidade dos serviços cujo contrato n°. 135/2018, trás em seu

objeto, solicitamos com orevidade a viabilização dos procedimentos destinados a

prorrogação do prazo durante 03 (três) meses.

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos os nossos mais sinceros

agradecimentos.

Mary SelrrÍTcTe Almeida Cos*a Rocha
Secretária de Fazenda e Administração
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Estado da Bahia ^f

Prefeitura Municipal de Sobràdi/iho

°ESPtACH°: A u T Õ R I Z O o atendimento do pedido realizado pela
SSSSTSIdeFa2enda 6 Administ^C constante na C fSEFAZn»

ao atender o rito pertinente da matéria para que surta os seus

^6'3 6nCÍhd PGM os aut- da Inexigibilidade de

Sobradinho (BA), 15 de dezembro de 2020.

Luiz Vicenie-Benti

PrefeitàM
orres Sanjuan

wicipal

CNPJ n.« 16,444.804/0001-10 D Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia n Fone: (074) 3538-3030



l, \Ü
Estado da Bahia \

Prefeitura Municipal de Sòbradário

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

Ref.: Contrato n°. 135/2018

Assunto: Continuidade dos serviços objeto contratual.

O Chefe do Poder Executivo, realizou despacho em 15 de

o2020 9ncaminhand0 °s aut°s da Inexigibilidade de Licitação n°.
, a Procuradoria Geral do Município, objetivando a efetiva análise e

elaboração de parecer relativo ao pedido expresso na Cl. n°. 252/2020 da lavra da
Secretaria Municipal de Fazenda e Administração.

Ao analisar o processo licitatórío em tela, constatamos que em seu
tamitar foram atendidos as exigências legais; a realização do 2° Termo Aditivo ao
Contrato n° 135/2018; a Cl. SEFAZ n°. 252/2020 justificadamente, de forma
tempestiva, solicita a realização dos procedimentos destinados a manter a
prestação dos serviços objeto do Contrato n° 135/2018 nos termos da lei 8 666/93
e alterações.

É o relatório, passo a decidir:

Em princípio, a duração dos contratos regidos pela Lei n° 8 666/93
fica adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, à anualidade, conforme
o caput de seu art. 57 Contudo, a própria lei abre exceções. Entre elas figura a
prestação de serviços executados de forma contínua. Nesse caso, a duração está
limitada a sessenta meses, devendo ser dimensionada com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosos à Administração.

Segundo Marcai Justen Filho (in 'Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos' Ed. Aide, 4a Edição, págs. 362/364), os serviços
contínuos estão enquadrados nos contratos de execução continuada os quais
impõem a parte o deve^ de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no
decurso do tempo.

Já Jessé Torres (in 'Comentários à Lei de Licitações e
Contratações da Administração Pública', Ed. Renovar, 1994, págs 349/351) se
pronuncia sobre a matéria, afirmando que a prestação de serviços de execução

continua e aquela cuja falta paralisa ou retarda o serviço de sorte a comprometer a
correspondente função estatal ou paraestatal. Acrescenta, ainda, que cabe à

~~ CNPJ n." 16.444.804/0001-10 D Av. José Balbino de Souza S/N *6-
Sobradinho - Bahia n Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia \

Prefeitura Municipal de Sob>adinré'

Administração, diante das circunstâncias de cada caso e do interesse do serviço
decdir pela prorrogação dos serviços contínuos por até 60 meses ? '

Necessano Celebra*â° de TeL, Aditivo
destacar, a ausência de certidões negativas de

SSrritidaS at d ^ Í^SÍtIn rt rS anteS da ™^*° «° Í^SbÍao final, seja comprovada a inviabilidade da prorrogação deverá a
Administração realizar abertura de processo administrativo com fins Statôrios
destinados a contratação dos serviços ora necessários

É o parecer, s.m.j.

Sobradinho (BA), em 18 de dezembro de 2020.

Hélder Luiz Freitas Moreira

Procurador-Geral do Município

"CNPJ n.« 16:444.804/0001-10 2 Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia c Fone: (074) 3538-3030
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Vanuzia L,

Setor de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO

V'-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO: N* 059G/2C2:

PROCESSO ADMINISTRATI\ H" 1715/2020

MODALIDADE: INEXIGIBIL.JADE N° '0200/2020

O Município de Paulo ■

CNPJ aob o n". 14.21

Centro, Paulo Afons.

representado por seu

casado, médico, reside

CHESF, nesta cidade,

72, por intermédio e ,.

CNPJ n" 01.465.339/00'

hiz Empresarial, Sala

representada por se-..

divorciado, advogadc

004.970.535-00 e o ;\-

advogado, inscrito i. ■

resolvem celebrar o p*-

1715/2020 com o que 'st
e pelas normas da Le i

alterações.

jUrídica de direito público, inscrita no
com sede a Avenida Apolônio Sales 925

íA, doravante denominado CONTRATANTE, e neste ato
.•efeito Municipal, LUIZ BARBOSA DE DEUS, brasileiro
e a Rua Kng» Marchetti, n- 289, Bairro General Dutra'
sento no Cl n" 825.023 SSP/BA e CPF n' 002.720 355-
empresa SANTOS NETO £ BOA SORTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

26, com sede à Rua Frederico Simões, n* 125, Edifício
601, Camnho das Arvores, Salvador-Ba, e neste ato
sócios, Sr. MANOEL DOS SANTOS NETO, brasileiro
inscrito na OAB/BA sob o n' 13.988, CPF n-
JOSÉ LEONI MACHADO BOA SORTE, brasileiro, casado,

OAts/BA sob o n 14.205, CPF/KF n" 250.043,285-87
•ente Contrato, com base no PROCESSO ADMINISTRATIVO Vt'°
regerá pel-as cláusulas e condiçõee aqui estabelecidae
i-ederal n- 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas

CLÁUSULA PRIMEIRA DC '3JETO

Constitui objeto do p.-

serviços jurídicos tr

finalidade da interpor

valor da repasse da

hidricos - CFURH (c:-1

Administrativo, já i._

presente contrato, ir.ci:-

contrato, empresa especializada em prestação de
rutarxos envolvendo consultorxa e assessoria com a
acursos e as medidas judiciais cabíveis para rever o

:ompensação financeira pela utilização de recursos
art 20,§l>, conforme discriminado no Processo

parte lnte3rance d°

presente Contrato, de ,

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTA- 'D ORÇAMENTÁRIA

E"5rvil=°s. <*Jeto do

ão: 031515 - Secreta: . , Mun. da Fazenda



PARÁGRAFO ÚNICO - A

será da Secretaria

Dotação Orçamentará a

Vanuzia L
Setor de Rorttot'-/

sponsabilidade pela fiel execução vd*,preB«t«*fl4trato
-rucipal encarregada da fiscalizasse detentora da

CLÁUSULA TERCEIRA - PRi.ÇQ E CONDIÇÕES DE

0 preço global deste-

cinqüenta mil reais)

pelo CONTRATANTE a CY

executados, tomando t •

§ Io - 0 pagamento

(trinta) dias, após

pessoal, quando for c

órgão responsável,

§ 2o - Quando hou-,

Fiscal/Fatura, o docu-

Este intervalo de terr.-.

ou atualização de v

ontrato eqüivale à quantia de R$ 150.000,00 {canto e
obre o valor recuperado (proveito econômico)a ser pago
.ratada, através da aferição dos serviços efetivamente
• > base os valores unitários propostos pela CONTRATADA.

-era efetuado, através de crédito em conta, até 30

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, (GFPI, INSS do
*$ol e relatório do serviço devidamente atestados pelo

erro de qualquer natureza, na emissão da Nota
nto será devolvido, imediatamente, para substituição
nao será considerado para efeito de qualquer reajuste

C1ÁUSUIA QUARTA VIG?--=:iA DO CONTRATO

—-=■-

CIÁUSULA QUINTA - OBR:. ..ÇÕES DA CONTRATADA

^ CONTRATADA, alé. d. obrigações contidas por determmação legal, obriga-
se

II - manter sob sua

mão-de-obra para

inclusive aquele neces:;

responsabilidade toda a supervisão, direção e
:ao completa_ e eficiente dos serviços prestados,
-io ao manuseio e operação dos seus equipamentos

CIÁUSUXA SEXTA - OBRIGA, ÕEB DA CONTRATANTE

no presente

II - publicar o

oficial, conforme estip.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO_R£

0 regime de execução do

:.;^ Dft

contraco no

* S adiamenfco ^^ houver na imprensa
do art. 61 da Lei n. • 8666/93.

D£ execucao

te contrato é de forma parcelada.



§ Io - A verificação
de recebimento defin
a contar da data da e

§ 2" - o recebimení;
adotados pela con t>
3.666/93.

CLÁUSULA OITAVA

O descumprimento de -,-
o contratado ãs sancc,

ampla defesa em prece,

§ Io A inexecução pa:
imposição da declara.
Prefeitura Municipal ,:
infração.

§ 2o a multa será ■:

seguintes limites máx;-

a) io% (dez por cen; •

adjudicatário era asai:
contados da data de su,=

bí 0,3* (Trêe décimos :

serviço não realizado,

5 3o A Administração s-
contratada o valor 6,

deacumprimento das cone

§ 4 • - As multas prev.

seu pagamento não eximi

decorrentes das infracõ-

Vanuzia
Setor Ho

4 j

•;duada de acordo COIÍ1 a gravidade da infração nos

sobre o vaior do contrato, em caso de recusa do
i c contrato, dentro d*» in /h- \ j- sa ao
onvocação; 10 ídez) dxas ocorridoa,

v cento) ao dia de atra8O, sobre o valor da parte do

Talaue" 1^° *" descont- *° lamento devido à
quaiquer multa porventura imposta em virtude rin
->es estipuladas no contrato. virtude do

e o

de perdas e danos

CLÂUSÜIA NONA - n&

inexecução total ou •
para tanto, às "'

S Io O contratante poát
nae hipóteses previstas

U\%*,TSTc£ : :^.t™ ^e ~ ^isos x . vixx do art. 78
^e . -ontratado direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - ÇQBRAKr .JUDICIAL

As importâncias devidas :

execução, conatituínd:-
ressalvada a cobrança d.
sempre que possível.

Mfcfradas através d^ título executivo extraiudicial
.edxante retenção ou compensação de "^

CXÁÜSULA DÉCIMA
FORO



Vanuzia LrSferorr-
í "-

As partes elegem o

qualquer outro, por

düvidas oriundas do r
rato. quaisquer

depois de lido e firracha. oonicr^
. 03

testemunhas que subscrevem

Afonso, 26 de Outubro de 2020,

.UfIZ.HARBOSA DE ÕEÜS

Prefeito Municipal

ASSOCIADOS
ANTOS NETO/JOSÉ LEONX MACHADO BOA SORTE

Representantes

VALDENOR AÊVEb TEIXEIRA
Secretária i^jS da Fazenda

TESTEMUNHAS

TESTEMUNHAS:

CPF n°

CPF n°



Estado da Bahia V ,-v

Prefeitura Municipal de Sc&adinhb

TERMO DE RESPONSABILIDADE
COTAÇÃO PRÉVIA DE MERCADO

Unidade solicitante: Secrcana Municipal de Administração e Fazenda

ÍÍ£r2J
„*. ,0.374, do *"

ASSOCIADOS - CNW/MF:

C

Item

01

Prestação de serviços
finalidade de: interjv;

Especificação

illdicos tribufários envolvendo consultoria e assessoria com ã
c as medidas judiciais cabíveis para rever o valor
■" de valor " '

de 8deS, de 18 de
: apurar o índice de valor adicionado - 1VA utilizando

a ser vn V
com ZZ . Ptom ações jud.c.a.s a

f^ e intcrmunicipal e de comunicação -
"' MlIlllclP|o: imPetrar «cuRios administrativos e ingressar
rcnte, a adequada mensuração do IVA estabelecido nara

awrca do correEo;
DETALHAMENTO ])(

A contratada assessor.

também desenvolverá :,

n^Sas^!n!ÍMTnecessanas a aputacuo

-Levantamento dos J.

apresentadas pelos com

>OBJI-.TO

'M o llsco Municipal na realização de diversas tarefas e
^ idades especificas, destacando-se:

>-■. contidas nas declarações apresentadas pelos contribuintes
> - índice de participação do Município:

■íos destinados ao preenchimento das declarações não
''"uiintes em tempo hábil:

das declarações que contiverem

tarefas

-Produção de relatório,

C°m "aS dW'
1;ira ambasar pedidos, junto à SEFAZ/BA de relicaçào dos

'VÒeS dblUadaS C° b " d"
-Gestões junto a Sl-r,\/

ingressando com ucõc* ji
MA. apresentando recursos administrativos e. sendo o caso
Jícíais pertinentes-

"S Üa ■KÍmÍnÍStraçà0 tributária q«»to à apuração do valor

Percentual sobre o proveito da -in

Valor Mensal

RS 14.310,00

que acrescer 10% (dez por cento)
sobre o proveito da
arrecadação do ICMS que

acrescerem 2019 e 2020

?skr^-^i^ai-íTi^r>7 UmH crlcanti (oab/peMunicipal de Fazenda e Admini,lraçao não dfcnc an os ÍrJo "'^ T™ / CL ^ SeCretán'a
a empresa SANTOS NETO ' BOA SORTE ZS^rS"81*™10*^



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

1- Contrato „• 0590/2020 - ( ,,lltratan,e: Município de Paulo Afonso/BA. /*

Sobradinho/BA, em 28 de dezembro de 2020. ^ ;

°*

Brenda Oliveira Lemos
Matrícula n°. 11456

será desü.nulo
Na proponente.

1'rcfcito Municipal para que tome as providências que entender necessário.

c



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de

Coítato"% A 1U35T/2?5 ' dP^" e'aDOraÇâo do Terealro Termo Aditivo a"o
acompanhado pela Procurado^ parte contratada, e
solicitação expressa ffl^^SS^
Encaminho ao Departamento de Finanr

SFiS
d0! serso

C Sobradinho (BA), 28 de dezembro de 2020.

Luiz Vicentí

Prefeito M\
orresSanjuan

7 '/c/pa/

CNPJ „.• 16 444.8WWUUI-IU l, Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia a Fone: (074) 3538-3030
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Estado da Bahia ~v~ - ti-

Prefeitura Municipal de Sobradinljf

constantes em instrumento contratual n°. 135/2018, a saber

9Cretaíla Mr:iCÍPal da FaZenda e
222Sm T"^'da FaZenda

2 ° ° " ManUten?a° da SeC' de Fazendaç

Elemento de despesa. 33.90.39
Fonte: 00

Sobradinho (BA), 28 de dezembro de 2020.

Wanderlan Ribeiro da Silva
Matrícula 10465

Departamento de Finanças e Contabilidade

^ü Av. José Balbino de Souza, S/N
- Bahia D Fone: (074) 3538-3030



c

N°me: SANTOS í,i-

^^f^-ooei^e
n°: 24j "''9143/2020

> ---'•• 25/C ■ 20?n a , ~
Validade: 23/n, n9 ^18:36

W U21 " 18° ^ento e oitende sua

Certifica-se qu
FILIAIS,, xnscr:

do Banco Nacior.
Certidão emitid
Trabalho, acres
n^ R

atados da aata

pela Lei
-= Resolução a^~ • * ~ ~V"L " ^-^ - 44 o de 7 h ■ " —" ^^ ao
Trabalho, de 2T ,:'1Strativa r-° 1470/2011 do Tr t JUlh° de 2011' e
°- dados const dg°St° de 2^. Tr.bunal Superior do
Tribunais do ^J ,~>?S, vdesta Certicião

c cbcao atuaJ

2 da s^a expedição
J^ídica, a Certidão

ais do

anteriores à
No caso de

a todos os

A

(dois

ion
do Tribunal

jus.br).
de sua

Trabalho na

-y-o des- ; c

autenticidade - ' pc
^ternet (http:'" ,7W
Certidão emitida ,. atL

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacic- d -,
necessános à :: _f Levedores Trabainistas

-nadimpientes pe^-V;^^0 dãS Pessoas
-tabelecidas e^ /^^Vr^ d° Trabalh° quanto ,s '"
acordos judiciai.. \! I, c°ndenatória translada °

emolumenLesn?uSaF;:.;V^enCÍáriOs'' a"° honoTárTo C°nCerner-te aos
execução de a.r - ■ do= ^ ■ Lermmados em lei '

Trabalho ou Conr — " ' "': "lrmados Perante o M--nn- '. °U decorrentes
"ô*":° dS Conc^iaÇão Prévia eri° ^bUco do



MJNiSTÉRíO DA FAZENDA

Ressalvado o direito

d'SP0St° os mesmos efeltos

1/1



Contribuime:

Endereço:

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretana Municipal da Fazenda

GMSOnCoerfReTraÇâ0 * &éd'to - ^Cü C°Ordenadona da Dívida Ativa
Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 128.918/001-82
CNPJ: 01.465.339/0001-26

SANTOS N, , O & BOA SORTE ADVOGADOS ASSOC.ADOS
Rua Fredenu, Simões N° 125 ^

CAMINHO IMS ARVORES
41.820-774

:
apuradas, conforme

Emissão autorizada as 14:35:29 h.v 3, do dia 23/12/2020
Valida ate dia 23/03/2021.

™rem a ser

Código de controle da certidão:

OA8A.2BEE.33BL3703.1002.C471.05C7.FD6D

código de controie aema
o endere.

P°de ser confirmada u.iüzand



COVERXODOKSTADODABAHU
SECRETARIA I>A FAZENDA Emissão: 23/12/2020 I4.-33

Cer,i«o
de Débitos Tri5utários

e 1981 -Código

,r"

Certidão N°: 20203891215

RAZÃO SOCIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
INSCRIÇÃO ESTAOU-

CNPJ

00.014.653/3900-0]

acima

Emitida em 23/12/2020, conforr^e Portariam
918/99. sendo válida por 60 dias,

emissão. contados a partir da data de sua

c

Página i de I

RelCertidao\egativa.rpt



28/12/2020

Consulta Regulandade do Empregador

Voltar

V .

imprimir

CAI
CAIXA

-DERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 01.405.339/0001-26
Razão SocialSAN-ros neto e boa sorte advogados sc

Endereço: ^^TO^

empresa acima dentiflcada TnSn^ «
Fundo de Garantia ,0 Tempo lí Se","o -

decorrentes das obrigações com o

'he «"^ o Art.
qU6' nesta data' a

3 ^

7°U

Validade:16/12/2020 a 14/01/2021

Certificação Número: 2020121603163760523249

Informação obtida em 28/12/2020 18:16:35

e
www.caixa.gov.br no site da Caixa:

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consu!tacrf/i'pages/impressaci jsf



Estado Ia Bahia

Prefeitura Municipal de
i\

TERMO ADITIVO N-. 03 AO CONTRATO N«. 135/Í018

"Termo Aditivo ao Contrato

^ soRTE

8.666/93;
««SIDERANDO a previsão legal contida

no inciso II do art. 57, da Lei Federal n°.

CONSIDERANDO a necessidade expressa em Cl. 252/2020/SEFAZ;

RESOLVEM aditá-lo mediante as condições seguintes:

1. DO OBJETO - PRORROGAÇÃO DE PRAZOS

prazo
Para a presto

2. DO VALOR

«. O valor do presente termo é Ce R$ 42.930.00 (quaren«a
e dois mi,, novecentos e trlnta r,a,s,

PRINCIPAIS

forma, na - 02 (duas, vias de igual teor e

Sobradinho/BA, em ; 1 d.

MUNICÍPIO DE SOB

dezembro de 2020.

OB
LUIZ VICENTE BERTI To

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

DINHO/BA

?ES SANJUAN

___ 1?. £*C
JOSÉ LEONI MACHADO BOA SORTE

Sócio Adpfetrado MANOBWJOS SANTOS NETO

SANTOS NETO* BOA SORTE ADVOGADOS ASS^CI^OS
CONTRATADA

Testemunhas-

1-

CPF/MF:

2-

CPF/MF:

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sobradinho - Ba
™

- Pag.8 - Ano IX - w 1453

demais cláusulas do

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

TERMO ADITIVO Nc 0 > A

TERMO ADITIVO N'

s

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

IÍJIÍ™ °E TERM0 ADITIV0

m
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

TERMO ADITIVOS 01 , ^NTRaÍ^mo^J°E TERM° ADITIV0

wmm
TERMO ADITIVO n»

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EX"TRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

ÍJÍI™TERMO ADITIVO N° 04 AO C

Este documento está disponibilizada n
tt Documento ossinoda digitalmenle conforme


