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Comissão de Licitação
Processo de Licitação n°. 002-20211 - Lei N° 8.666/93
Processo Administrativo n°. 003-2021

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Fundamento Legal: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, incisos 1, II, III e IV da Lei n° 8666/93

Setor:
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Saúde

Data: 04/01/2021

Objeto: Contratação da prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria e
assessoria técnica contábil em planejamento,
orçamento, execução orçamentária, contábil e
financeira para a Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa, Fundo Municipal de Saúde de
Dom Macedo Costa e Fundo Municipal de
Educação de Dom Macedo Costa, durante o
período de 12 (doze) meses.

CONTRATADA: FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL
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SOLICITAÇÃO DA DESPESA
SOLICITAÇÃO: Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e
assessoria técnica contábil em planejamento, orçamento, execução orçamentária, contábil e financeira
para a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de
Educação, conforme segue abaixo.
SOLICITANTES: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Fundo Municipal
de Saúde e Fundo Municipal de Educação
Item
01

Un id
mês

Quant.
12

Descrição dos Serviços
Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e
assessoria técnica contábil em planejamento, orçamento, execução
orçamentária, contábil e financeira para a Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa e para o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de
Educação, durante o período de 12 (doze) meses.

O desenvolvimento das atividades da Gestão Contábil da Administração Pública está vinculado a
específicas técnicas e normas, cuja inobservância pode macular os atos, causando prejuízo ao interesse
público e ferindo o princípio da legalidade a que está adstrito este ente municipal.
As técnicas e as legislações suscitadas pelo Direito Financeiro e aplicáveis à Contabilidade Pública, de
modo geral, exigem amplo e específico conhecimento acerca da temática pela Administração Municipal.
Depois que, para maior respaldo no exercício da Gestão Pública, o corpo técnico-administrativo desta
Prefeitura Municipal necessita de assessoramento técnico especializado que assegure a excelência dos
serviços contratados.
Justifica-se ainda que a contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria contábil,
especializada na área da Contabilidade Pública, tendo em vista as constantes mudanças na área Contábil,
com edição de leis, regulamentos, resoluções, os procedimentos aplicados ao setor público e ainda a
necessidade de orientação, assessoria e consultoria administrativa e contábil aos servidores deste ente
público.
Em obediência ao disposto no Art. 70, § 90 da Lei n° 8.666/96, encaminho ainda o Projeto Básico para os
serviços que ora se pretende contratação.
Pelo exposto, solicita-se a contratação do serviço junto à empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA
CONTABIL - CNPJ 26.760.283/0001-63 e CRC/BA 014518/0-2, Rua A 1 LOTEAMENTO QUINTA DO
INGLES CENTER LAJA 26/2a ETAPA PAVIMENTO, Centro, Santo Antônio de Jesus, representada por
seus sócios MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA - CRC/BA 014518/0-2 e REBECA
RODRIGUES DE SOUZA LUCCIOLA
O valor total da contratação é de R$ 216.450,00 e há dotação orçamentária suficiente para despesa.
Em anexo, segue razão da escolha do executante e justificativa do preço, acompanhado das devidas provas.

Dom Macedo Costa-Bahia, 04 de janeiro de 2021.
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PROJETO BÁSICO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE
PÚBLICA
1. OBJETO
O presente projeto básico visa lastrear a contratação da prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria e assessoria técnica contábil em planejamento, orçamento, execução orçamentária, contábil e
financeira para a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e para o Fundo Municipal de Saúde e
Fundo Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.
O Art. 70 e o § 90 da Lei n° 8.666/93' prevê a necessidade de instruir os processos de Contratação Direta
com Projetos Básicos que subsidiem a contratação, de modo que a Administração possa desta obter a
maior eficiência e vantagem.
Sabe-se que a infringência ao disposto no § 91do Art. 71da Lei n° 8.666/93 poderá implicar a nulidade
dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
II. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços técnicos profissionais que a Prefeitura Municipal deverá contratar compreendem
1.
também consultoria e assessoria em derredor de temas específicos que podem influenciar em potencial as
estratégias e políticas públicas da gestão municipal, que se mostrem de maior complexidade e com
grandes repercussões jurídicas para o Município.
2.
3.
I

1

A execução dos serviços profissionais compreendem as seguintes atividades:
Para execução dos serviços serão realizadas as seguintes atividades:
V' Consultoria e assessoria técnica contábil relativa à elaboração da proposta e/ou alteração da Lei
do Orçamento Anual;
/ Elaboração do Cronograma de Desembolso Financeiro; elaboração do Quadro de Cotas
Trimestrais - QCT;
V' Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO;
/ Elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA;
/ Elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária -RREO;
/ Elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária -RREO;
/ Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal - RGF;
/ Contabilização e escrituração dos fatos contábeis (receitas e despesas) de acordo com as normas e
princípios contábeis vigentes;
/ Respostas às notificações mensais e anual expedidas pelo TCM, relativos aos
/ Fatos contábeis;

Art. 72 As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste
artigo e, em particular, à seguinte sequência: 1 - projeto básico; II - projeto executivo; III - execução das obras e
serviços. ( ... ) § 92 O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.
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/ Classificação da despesa nos termos da Lei Federal 4.320/64 e demais normas pertinentes;
Classificação da receita nos termos da Lei Federal 4.320/64 e demais normas pertinentes;
v' Elaboração de prestação de contas mensais e anuais do órgão e seus fundos;
V' Elaboração de demonstrativos contábeis, balancetes e balanços;
v' Elaboração de demonstrativos de resultados do ativo e passivo;
'/ Instrução quanto à regular aplicação dos recursos públicos;
V Orientação quanto às retenções na fonte decorrentes de tributos e obrigações federais, estaduais e
municipais;
V'
Elaboração de demonstrativos de variações patrimoniais;
v' Elaboração do Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD;
/ Abertura de créditos suplementares nos termos da Lei Federal n°. 4.320/64;
/ Execução de restos a pagar;
/ Execução de despesas de exercícios anteriores; instrução para abertura e desenvolvimento de
processos administrativos contábeis pertinentes;
/ Orientação quanto ao controle da aprovação e execução de planejamento e orçamento; geração de
livros de registros contábeis de acordo com a legislação pertinente aplicada a matéria; execução
do plano de contas aplicado ao órgão e aos fundos;
/ Execução de procedimentos contábeis, financeiros e patrimoniais;
/ Elaboração de relatórios e demonstrativos exigidos pela LC 101/00, Lei Federal 4.320/64 e
demais normas e instruções aplicadas; escrituração da dívida ativa;
/ Emissão de parecer contábil;
/ Apuração de resultados;
/ Responsabilização tecnicamente da Prefeitura perante o Conselho Regional de Contabilidade Bahia;
/ Assessoria e consultoria contábil a gestão municipal na elaboração do PPA 2022 - 2025,
assessorando as secretarias nos quesitos contábeis e formalização do planejamento elaborado por
estas para a referida peça de planejamento.
/ Orientação e supervisão na classificação e Escrituração da Contabilidade de acordo com as
normas e princípios contábeis previstos na Constituição Federal, Lei n° 4.320/64 e Resoluções do
TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, notadamente a Resolução n° 1060-05 e suas
alterações posteriores;
/ Acompanhamento nas Prestações de Contas Mensais à Inspetoria Regional do Tribunal de Contas
dos Municípios - TCM/BA;
/ Conferência de notas de empenho, liquidação, pagamentos, acompanhamento interno de execução
orçamentária da despesa e receita, emissão de Balancetes mensal e relatórios mensais, conf.
Resolução n° 1.060/05, para atendimento à Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Complementar 101 LRF;
/ Supervisão e Orientação no encerramento das contas do exercício - Prestação de Contas Anuais,
em cumprimento ao disposto nos arts. 8° e 9° da Resolução TCM/BA no 1.060/05;
/ Elaboração do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, no padrão estabelecido no Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e em consonância com as regras do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, em cumprimento ao art. 90 da Resolução
TCM n° 1.060/05;
/ Acompanhamento na elaboração dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - RREO e
RGF - em cumprimento a L.0 101/2000 - LRF;
V'
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v' Encerramento dos Livros Contábeis (Livro Caixa Geral, Livro Diário, Livro Razão, Livro de
Receita Classificada, Livro de Despesas Classificadas), na forma do disposto na Resolução TCM
602/02;
4.
As orientações e pareceres serão solicitados diretamente pela Prefeitura Municipal, que
encaminhará consulta, sobre questões específicas, ao contratado, exceto quando a matéria for de
competência privativa da Contabilidade.
5.
Os pareceres técnicos deverão ser encaminhados ao solicitante, por e-mail ou via postal, no prazo
máximo de até 08 (oito) dias úteis, sendo que em matérias de urgência esse prazo deverá ser reduzido a
48 (quarenta e oito) horas úteis.
O comparecimento a Prefeitura Municipal para reuniões e sessões públicas com prepostos das
6.
diversas áreas da Prefeitura Municipal e, em especial, no Setor Financeiro e na Controladoria.
O contratado deverá ter conhecimento prévio da das reuniões (com no mínimo 48 horas de
7.
antecedência), e a sua presença tem como finalidade a prestação de suporte técnico na solução das
demandas administrativas e judiciais que envolvam o Setor de Contabilidade.
III. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
111.1. Contexto da Contabilidade
Atualmente, a Estrutura Administrativa da Prefeitura não dispõe de Contadores e especialista nas
1.
diversas áreas de atuação da contabilidade pública (orçamentária, financeira, patrimonial, etc), além do
elevado número de processos administrativos que exigem manifestação do Setor Contábil para
manutenção do cumprimento da Lei no 4.320/64 e da Lei Complementar Federal n° 101/00, também, o
acompanhamento de processos licitatórios, aprovação de editais e o atendimento das demandas
administrativas solicitadas por órgãos de controle externo e judiciais, exigem a imediata contratação de
uma assessoria especializada em Contabilidade Pública.
2.
Além disso, a Prefeitura Municipal requer diligência no processamento das receitas e despesas
para que possa disponibilizar as informações em tempo real para cumprimento da Lei n° 12.527/2011 e
Lei Complementar Federal n° 131/2009.
3.
Por estes motivos, resulta demonstrado que o contexto atual da Prefeitura Municipal sinaliza a
impossibilidade de atendimento a todas as demandas do órgão, notadamente as mais complexas, fato este
que revela a necessidade da contratação de Escritório de Contabilidade com Corpo Técnico
Especializado, cujo responsável técnico é experiente e profissionalmente capacitado nas áreas de
Contabilidade Pública.
4.
A Estrutura da Prefeitura não tem prevê um cargo de contador e as demandas existentes são
complexas e extenuantes e impedem o atendimento das demandas advindas do Tribunal de Contas
Municipal na Jornada de Atendimento do Órgão, fixada de 30 (trinta) horas, exigindo que a pessoa
jurídica contratada disponibilize ainda uma equipe mínima de técnicos de nível médio e superior.
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111.2. Necessidades da Administração
A atividade contábil e financeira exercida no âmbito da Contabilidade Pública é uma das mais
1.
importantes para salvaguardar os atos praticados pela Administração Pública. Os profissionais que atuam
nessa área devem se aprofundar acerca de uma grande quantidade de normas e leis, dada a natureza
esparsa de tais diplomas normativos.
Trata-se, portanto, de uma área da contabilidade extremamente complexa, que exige notória
2.
especialização do profissional contratado, sobretudo porque o objetivo precípuo de sua atuação é
assegurar não somente a legalidade estrita de importantes atos administrativos, mas a ampla observância
de todos os princípios que norteiam a Administração Pública, proteção do erário e dos Interesses da
coletividade.
A aplicação das leis, normas técnicas contábeis e normas emitidas pelo Tribunal de Contas dos
3.
Municípios do Estado da Bahia, por sua vez, não é tarefa simples de mera subsunção do fato à norma.
Exige elevado conhecimento acerca das técnicas de aplicação das normas e das diversas interpretações
aplicáveis, especialmente aquelas dadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e
demais órgãos de Fiscalização, exigindo que a Prefeitura, como órgão da administração do Município e
Poder, cumpra todas as disposições legais vigentes, em homenagem aos princípios da legalidade,
moralidade, probidade administrativa, economicidade, eficiência e dos que lhes são correlatos.
4.
Ademais, é importante destacar que o quadro de profissionais da Prefeitura Municipal, conforme
destacado anteriormente, não é suficiente para atender a todas as demandas administrativas dada a
sobrecarga de trabalho proveniente da rotina administrativa, que exigem a manifestação da Contabilidade,
fato este que também atesta a necessidade de contratação de escritório especializado e com experiência na
área.
A contratação de profissional com notória especialização, constituída em experiências
5.
comprovadas por meio de Atestados de Capacidade Técnica da Pessoa Jurídica e do Responsável
Técnico, além de constituir um dos requisitos para a contratação por inexigibilidade, é condição para que
o serviço seja prestado adequadamente, com qualidade e se obtenha os resultados almejados.
Os serviços a serem desenvolvidos pela empresa contratada versam sobre assessoria e consultoria
6.
técnica especializada e, principalmente, sobre a consultoria técnica especializada em contabilidade
pública.
7.
Inegavelmente se está diante de serviços de natureza singular, e de cristalina relevância à
Administração, a permitir a inexigibilidade de sua contratação.
111.3. Da Singularidade do Objeto e Essencialidade da Contratação Direta
1.
Impende esclarecer que serviço singular é aquele considerado pessoal ou personalíssimo da
pessoa que o executa, dotado de matiz característica do executor, sendo inimitável. Trata-se de um
trabalho irrepetível, artesanal dentro da sua essencial intelectualidade, de fatura incomum e restrito às
ideias que perpassam na mente daquele que o executa no exato momento e dentro da circunstância
particular da execução. (IVAN BARBOSA RIGOLIN, GINA COPOLA).
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Reitere-se, ainda, que serviço singular não se trata de trabalho produzido em massa, rotineiro,
2.
mercantil e capaz de ser comercializado, buscando como critério para atender ao interesse público, o
menor preço em processo licitatório.
A singularidade (capacidade intelectual) da prestação do serviço do contador, por si só justifica a
3.
ausência de competição, bem como da pré-qualificação também, pois o preço da contratação não é fator
crucial que direciona a melhor contratação para o ente público, isto porque não se busca, na contratação
do contador, o menor preço para a realização do serviço e, sim, o resultado da atuação do mesmo.
4.
A Lei Federal n° 14.039, de 17 de agosto de 2020, alterou o Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio
de 1946, que criou o Conselho Federal de Contabilidade e definiu as atribuições do Contador. O art. 25 do
Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1° e 21:
"Ar!. 25. (.)
Os serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, técnicos e
§
singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei.
JO

§ 2° Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de profissionais de
contabilidade cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências, publicações, oraniação, aparelhamento, equipe técnica
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato."

o

5. Assim, quando presente a singularidade dos serviços técnicos a serem prestados, mormente em se
tratando se realização de assessoria e consultoria técnica profissional de contabilidade, inegavelmente a
Lei de Licitações estabelece a possibilidade de inexigibilidade de licitação. Ademais, para a configuração
de hipótese de inexigibilidade de licitação para a contratação de ditos serviços singulares, imprescindível
é a notória especialização da empresa e profissionais a serem contratados.
6. Acerca da notória especialização do profissional ou da empresa a ser contratada, a Lei de Licitações,
em seu art. 25, § 1°, estabelece que:

Ar!. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.special:

.11II- para a contratação de serviços técnicos enumerados no ar!. 13 desta Lei, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação;
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§ l Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

7. Com base nos dispositivos da Lei 8.666/93, evidencia-se que a hipótese de contratação se configura
como inexigibilidade de licitação, assim que os requisitos de notória especialização do escritório a ser
contratado e da singularidade dos serviços a serem prestados, bem como da incapacidade de absorção dos
serviços técnicos profissionais especializados de contabilidade pelo corpo de servidores da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa (DA).
9. Nesta linha intelectiva, justifica-se a contratação direta, pois o processo licitatório jamais terá o
condão de selecionar o profissional da advocacia mais recomendável para os interesses do Poder
Executivo do Município, posto que a notória especialização é verificada através de desempenho anterior,
estudos, publicações, organização, técnica, resultados de serviços anteriores, sendo o trabalho essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação das necessidades do Poder Executivo.
111.4. Justificativa de Preço
1.
Para a execução do serviço objeto deste Projeto Básico exigir-se-á dos profissionais contratados
enorme responsabilidade e qualificação técnica para a execução dos serviços pretendidos,
acompanhamento de processos de grande complexidade, importância e riscos para a Prefeitura Municipal,
responder às questões e prazos que lhes sejam apresentados com presteza, agilidade e dedicação,
cumprimento de ritos, compromissos e prazos de processos judiciais garantindo segurança jurídica aos
atos praticados pela Administração na área objeto da contratação.
2.
Em consulta determinada pelo Sr. Prefeito Municipal, que objetiva verificar a conformidade dos
preços ofertados pela pretensa contratada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em
Contabilidade Pública mediante Processo de Inexigibilidade.
3.
Isso porque, por força do art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93, o
Processo de Inexigibilidade deve ser instruído, dentre outros documentos, com a competente justificativa
de preço, tudo isso objetivando garantir maior economicidade e vantajosidade nas contratações públicas,
sobretudo quando se trata de contratação direta, como na espécie.
4.
Ocorre que a inexistência de norma regulamentadora que defina os procedimentos necessários
para a realização de pesquisa de preços no âmbito desta Administração Municipal, aliada à pluralidade de
entendimento quanto à forma de sua efetivação toma complexa a atividade de pesquisar preços nas
contratações.
5.
Em face disso, para análise e verificação do preço ofertado, este setor de compras selecionou
parâmetros avalizados pela AGU em sua Orientação Normativa n° 17, cuja redação dispõe que "a
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razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida
por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto
a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos (Alterada pela Portaria AGU
n° 572/20/1, publicada no DOU 1 14.12.2011.), ou seja, procedemos a pesquisa de preços ofertados pela
pretensa contratada junto a outros entes da Administração Pública, somada a verificação de preços
praticados por outras prestadoras.
Estes, inclusive, são parâmetros consignados na INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE
6.
AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de
preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública
federal.
Em face da ausência de legislação específica, e coerente o uso da citada Instrução Normativa no
7.
73/2020, que diz:
Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1° Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento administrativo para a
realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral,
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica efundacional.
§ 10 0 disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às contratações de obras e serviços
de engenharia de que trata o Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013.
§ 2° Os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta
ou indireta, quando executarem recursos da União decorrentes de transferências
voluntárias, deverão observar os procedimentos para realização de pesquisa de preço de
que trata esta Instrução Normativa.
§ 3° Para aferição da vantajosidade das adesões às atas de registro de preços, deverá ser
observado o disposto nesta Instrução Normativa.
Definições
Art. 2° Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
1-preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços
coletados, podendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis, inconsistentes
e os excessivamente elevados;
II- preço máximo: valor de limite que a administração se dispõe a pagar por determinado
objeto, levando-se em consideração o preço estimado, os aspectos mercadológicos próprios
à negociação com o setor público e os recursos orçamentários disponíveis; e
III - sobrepreço: preço contratado em valor expressivamente superior aos preços
referenciais de mercado.
Parâmetros
Ar!. 5° A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo
licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a
utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
1 - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as
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cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano
anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
II- aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até
1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do
instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

§10

Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos 1 e II.

(..)

Metodologia
Art. 0 Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a
mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida
sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que
trata o art. 5°, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados.
§ 1° Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados
nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.
§ 20 Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo
administrativo.
§ 3°Os preços coletados devem ser analisados deforma crítica, em especial, quando houver
grande
variação
valores
entre
os
apresentados.
40
§ Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em
menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e
aprovado pela autoridade competente.

S.
A Instrução Normativa n° 73/2020 ainda dispõe sobre a pesquisa de preços quando se tratar de
contratação por inexigibilidade de licitação, dispondo:

Inexigibilidade de licitação
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Art. 70 Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida
justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo
mercado, em especial por meio de:
1 - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados
pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da
autorização da inexigibilidade pela autoridade competente;

,

II - tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso.
§]'Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados
nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.
§20

Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto
anteriormente, a justificativa de preço de que trata o caput pode ser realizada com objetos
de mesma natureza.

§3° Caso ajustflcativa de preços aponte para a possibilidade de competição no mercado,
vedada está a inexigibilidade.
§ 400 disposto neste artigo aplica-se, no que couber, às hipóteses de dispensa de licitação,
em especial as previstas nos incisos III, IV, XV XVI e XVII do artigo 24 da Lei n°8.666, de
21 de junho de 1993.

o

O SINDICONTA- BA - Sindicato dos Contabilistas do Estado da Bahia possui a PLANILHA
9.
REFERENCIAL DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - (Custo Básico) que estabelece no item 24-0 os
Honorários Contábeis para "Órgãos Públicos e Autarquias" por Períodos, que prevê:
24-0 - Honorârios Contábeis para "Orgãos Públicos e Autarquias" por Periodos— 2020 - Parte XIV
1 - Valor da Hora Técnica para explicar a Contabilidade Pública ao Gestor
40% R$
514.25
1.1 - Hora técnica para assessoria contábil e financeira ao Contratante
50% R$
642,81
1.1.2 - Hora técnica para o Contador Perito Judicial na assessoria Contábil em Licitações (13.13)
771,37
60% R$
2— Valor da Hora Técnica do auxiliar de contabilidade para execução prática
10% R$
128,56
3—Contabilidade mensal da entidade ou instituição pública c/ B. Patrimonial.... (com base: 10-A, 11 -13 e 12-C)
R$
4—Atualização da Contabilidade anual de repartição pública com B.Patrimonial... (idem item 3 e item 16.G)
R$
5—Assessória Contábil a Prefeituras e Câmaras de Vereadores - Autarquias
400% R$ 5.142,49
6— Consultoria Contábil e Pericial a entidades publicas e seus gestores
500% R$ 6.428,12
7—Perícia Contábil a entidades publicas e seus gestores por ano fiscal
900% R$ 11.570,61
8 - Outros serviços prestados e não listados (De livre negociação entre as partes)
R$
ATENÇÃO: responsabilidade solidária - art. 1.177 - NCCB - CPB art. 294, 299 e 171. - CFC Resolução n°560/1983, CBO Contador 2522-05
/Perito Contábil - 2522-15—Técnico 3511-05. 3511-15 e CBO 4131-10 - Auxiliar Contabilidade - Decreto 9.295/46 arts. 12 e 25.
10 A à 12 C - POR SETORES (custo por lançamento): - parte li
10-A -Setor Fiscal (custo básico-flexível) inclusive ECF e e-NF por LANÇAMENTO - mensal10.1 - Custos com até 50 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
50% R$
10.2 - Custos com até 100 lançamentos de NF1e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
por cada lançamento a +
R$
10.3 - Custos com até 200 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
Idem
R$
10.4 - Custos com até 300 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
idem
R$
10.5 - Custos com até 500 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
idem
R$
10.6 - Custos com até 1000 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
Idem
R$
10.7 - Custos acima 1000 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
idem
R$

642,81
2,00
2,40
3,00
3.60
4,00
6,00
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11.B - Setor Pessoal/RH (custo básico-flexivel) por LANÇAMENTO - mensal11.1 - Custos com até 02 lançamento/colaboradores registrados - por mês.
11.2 - Custos com até 06 lançamento/colaboradores registrados - por mês + 20% por grupo de:
11.3 - Custos com até 10 lançamento/colaboradores registrados - por mês.
11.4 - Custos com até 20 lançamento/colaboradores registrados - por mês.
11.5 - Custos com até 50 lançamentolcolaboradores registrados - por mês.
11.6. Custos com até 100 lançamento/colaboradores registrados. VR 2012 por mês.
11.7 - Acima de 100 lançamento/colaboradores - fica a critério a negociação entre as partes.

25% R$
321.41 'E20% R$
64,28
1 35% RS 112,49
45% R$
144,63
L_ 75% R$ 241.05
100% R$ 1.285,62
"Empregador X Empregaodos"

12-C . Setor Contábil (Custos básico-flexível) por LANÇAMENTO - com balancetes mensais.
12.1 -Custos com até 50 lançamentos pelo documento original (dentro do exercício/ano) por mês.
12.2 - Custos com até 100 lançamentos idem.
12.3-Custos com até 200 lançamentos idem.
12.4 - Custos acima 201 lançamentos - a combinar em virtude da complexidade do regime tributário.
12.5- Serviços em atraso de anos anteriores -Custo por lançamentos mais (+) 50% sobre o item 12.4.
'c« a transmissão do Balanço Patrimonial p1 JUCEB e central da SRFB - via Certificação Digital »

50% R$ 642.81 E10% R$
64,28
- 20% R$ 128,56
_35% R$ 224.98
Ver anexo
Resolução: n 107/2008

O Município de Dom Macedo Costa (BA) tem a população de 4.065 habitantes'. Em razão desse
10.
dado a DECISÃO NORMATIVA - TCU N° 190 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 fixou em 0,6 os
coeficientes destinados ao cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
previsto no art. 159, inciso 1, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal, bem como à Reserva
instituída pelo art. 21 do Decreto-Lei 1.88 1, de 27 de agosto de 1981.
11.
Ante a ausência de critério objetivo, neste Projeto propomos a verificação do preço de
contratações realizadas por Prefeituras de Municípios de população e coeficiente de FPM semelhante,
para o estabelecimento do preço estimado do serviço que orientará a compatibilidade do preço proposto
pelo proponente que se deseja contratar.
12.
Fixados tais parâmetros, após análise proposta constatou que o preço proposto está compatível
com a média de mercado obtida após pesquisa de preços de contratações de outras municipalidades em
2020 e encontramos o seguinte quadro comparativo:
Município!
Prefeituras

População

Coeficiente
FPM

Irajuba

7279

0,6

Nova Ibiá

6 554

0.6

Aratuípe

8 837

0.6

Contratação!
Instrumento
Inexigibilidade
001-2021
Inexigibilidade!
003-2021
Inexigibilidade/
003-2021

Valor de
Contratação do
Serviço /Ano
R$ 276.000,00
R$ 259.999,92
R$ 186.000,00

13. O parâmetro utilizado na pesquisa foi a faixa populacional e coeficiente de arrecadação de FPM'
(Coeficiente 0,6), tendo como fonte a pesquisa nos sites dos Diários Oficiais dos Municípios
relacionados.
Em resumo, os números nos levam à conclusão de que o preço ofertado se cinge inteiramente aos padrões
de mercado, o que significa dizer perfeita conformação com os princípios norteadores da Administração
Pública, sobretudo a econornicidade e razoabilidade.
2

«estimativo dou 2020.xls». ibge.govMr. Consultado em 04 de janeiro de 2021
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IV. REQUISITOS NECESSÁRIOS
1.
Para habilitação, a Empresa deverá apresentar a documentação solicitada, em 01 (uma) só via,
no seu original, ou cópia autenticada em Cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, nos
termos do artigo 32 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações, dentro dos seus respectivos prazos de
validade, conforme o caso, e consistirá de Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica e Regularidade
Fiscal, abaixo especificada:
IV.1. Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual.
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores; e Registro Comercial, no caso de Empresa Individual.
c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da composição da Diretoria em exercício,
no caso de sociedades civis.
d) Decreto de Autorização em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
IV.2. Qualificação Técnica:
Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho de Contabilidade, da região a que
a)
estiver vinculado o Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto do presente Projeto
Básico;
Comprovação do registro no Conselho Regional de Contabilidade, de contadores sócios e
b)
integrantes não sócios, mediante a apresentação de Certidão Regularidade Profissional vigente;
Atestado(s) de desempenho anterior, fornecido (s) por pessoa (s)jurídica (s) de direito
C)
público ou privado, comprovando que a proponente prestou ou está prestando satisfatoriamente
serviços compatíveis com as características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em nome
da empresa ou de seu responsável técnico.
c. 1) No caso do atestado mencionado na alínea anterior for em nome do responsável técnico deverá ser
devidamente comprovado o vínculo;
IV.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vil-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943;
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e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
O Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante;
V. ACEITABILIDADE DO OBJETO
O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade
1.
do serviço com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
2.
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso 1, b, da Lei 8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de prestação de serviços em
3.
desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
VI. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO
1.

As despesas globais e mensais, correrão pela seguinte unidade orçamentaria:

MIU

c

301- SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
E MENT

40.0- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUAAr\
r'
500- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

Mjgw

20
2.007- GESTAO DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO
GESTAO
ADMINISTRATIVA A
SECRETRIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO
2.017- GESTAO
ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

3.3.9.0.39.00.00
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS - P.J.

RECURSOS
ORDINARIOS

3.3.9.0.39.00.00
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS -P.J.

01
TRANSFERENC
IA 25% - MDE

3.3.9.0.39.00.00
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS - P.J.

02- 15% DA
SAUDE

2.
A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentaria
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual.
VII. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
1.
O Contrato será executado indiretamente, sob o regime de empreitada por preço global, segundo
o disposto nos arts. 6° e 10 da Lei n°8.666/93.
2.
A Contratada fica obrigada a garantir que os serviços objeto do contrato sejam realizados pessoal
e diretamente pela por um responsável técnico a ser indicado, sem possibilidade de subcontratação,
conforme disposto no art. 25, II c/c art. 13, incisos 1, II, 111,1V e IV e §3° do art. 13 da lei n°. 8.666/93.
3.
O Contratante designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, que emitirá atestes do serviço prestado.
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O Contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado
4.
para aquisição do objeto licitado nos termos do parágrafo 1°, do art. 65 da Lei 8666/93.
VIII. OBRIGAÇÃO DAS PARTES
VIfl.1. Da Responsabilidade da Contratante
Para o cumprimento deste CONTRATO, a CONTRATANTE obriga-se a empenhar os recursos
necessários aos pagamentos e a pagar as faturas emitidas por parte da CONTRATADA, nos termos
pactuados para tanto, competindo-lhe também:
a) Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
b) Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de início da
execução dos mesmos;
c) Exercer a fiscalização dos serviços;
d) Ressarcir todas as despesas efetuadas pelo Contratado, ligadas direta com os processos administrativos
ou judiciais em que o Município figure como Réu ou Autor sob responsabilidade do CONTRATADO,
incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, entre outros, ficarão a cargo
do CONTRATANTE.
Vffl.2. Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
A Contratada é obrigada a executar o objeto deste Contrato de acordo com as previsões que o
1.
integram, em estrita obediência à legislação vigente, cabendo-lhe ainda:
cumprir as cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
a)
cumprir regularmente as cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
b)
comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
c)
esclarecimentos solicitados;
d)
credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário,
prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgirem durante a execução do
contrato;
e)
corrigir os serviços que não atenderem às especificações do objeto, no prazo estabelecido neste
contrato;
responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste
O
Contrato, incluindo despesas com deslocamento, bem como todos os encargos securitários, sociais,
trabalhistas, tributários e previdenciários, ou que venham a ser devidos em razão da avença;
responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou
g)
ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
h)
observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
i)
manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na
contratação.
2.
À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
a)
todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
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todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste
b)
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
c)
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior,
3.
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
4.
São expressamente vedadas à CONTRATADA:
a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
1vigência deste contrato;
II - a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CONTRATANTE.
Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à
5.
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, tendo em conta a qualidade do
serviço executado e à satisfação da CONTRATANTE.
A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar totalmente o objeto deste Contrato a
6.
terceiros, sob pena de rescisão.
IX. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Atendendo ao quanto disposto na Lei Federal de n° 12.486/2013, será designado Servidor para o
1.
fim específico de acompanhar a execução do Objeto, que deverá atestar a execução dos serviços para fins
de pagamento.

o

X. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será feito, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de
1.
sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
2.
Em consonância com o art. 5° combinado com a alínea "a" do inc. XIV do art. 40 da Lei federal
n° 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta bancária indicada pela contratada, no prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de
verificação do adimplemento de cada parcela.
3.

As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.

4.
Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
5.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
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fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da
aplicação da seguinte fórmula: EM = 1 x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
1 = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
1 = 0,00016438
I_ 61100
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:
6.
base
de
cálculo,
alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em
a)
atendimento à Lei 8.212/91, bem corno a IN 971/09 - SRF;
b) base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em
atendimento à Lei Complementar 116/2003;
c) o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art.
10, § 6° da fl'.T/SRF n.° 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo
enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.
7. Para fins de incidência do ISS, a base de cálculo não poderá ser inferior a 50% (cinquenta) por cento,
em contratos de consultoria e assessoria contábil prestados pela Contratada.
8. Do valor contratado: no mínimo 60% (sessenta por cento) será destinado ás despesas com mão-deobra e 40% (quarenta por cento) destinado á despesa com transportes, tecnologia, hospedagem e outros
custeios, de acordo com o parágrafo 1° do artigo 122 da Instrução Normativa n° 977 da R.F.B.
XI. VIGÊNCIA DO CONTRATO
1.
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 31/12/2021, podendo ser prorrogado na forma
e até o limite de prazo do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
XII. SANÇÕES CONTRATUAIS
1.
Em caso de inexecução do objeto do CONTRATO, erro na execução, execução imperfeita, mora
na execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n°
8.666/93 e alterações.
2.
A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
idoneidade para licitar e contratar com o Município e multa, de acordo com a gravidade da infração:
a) Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso sobre o valor da
parte do serviço não executado;
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e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao 300 (trigésimo).
O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto executado com
3.
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
4.
a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Será efetuada a Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
5.
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
6.
uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
7.
77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
A rescisão deste contrato pode ser:
8.
a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
9. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
10. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
11. Os débitos da Contratada para com o Contratante, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
XIII. CONDIÇÕES GERAIS
1.
A Prefeitura Municipal e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da
contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido
de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no
mercado em geral.
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A Prefeitura Municipal reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em
2.
desacordo com o previsto neste Projeto Básico, ou em desconformidade com as normas legais ou
técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e
seguintes da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma lei, sem
prejuízo das sanções previstas.
Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal, no que tange ao cumprimento das
3.
obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual,
novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o
Município exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
•

4.
A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre a Prefeitura e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas
pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por
todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter
securitário ou qualquer outra.
S.
A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume
inteira responsabilidade por quais quer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, ao
Município, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou
da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na hipótese de ser
compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

Ó

6.
A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou
documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo
vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o
seu término.
7.
Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade do
Poder Executivo do Município, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para
qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal, sob pena de
responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.
8.
A contratação será formalizada mediante emissão de nota de empenho de despesa, nos termos
do art. 62 da Lei n. 8.666/93.
9.
Toda a comunicação com o prestador de serviços será feita institucionalmente por meio de
documentos devidamente protocolados no Protocolo da Prefeitura Municipal. Não terá valor legal
administrativo os documentos encaminhados por meio diverso do protocolo.
10.
Este Projeto Básico segue as especificações descritas no Decreto Municipal n° 206/2009, que
institui normas para uso da modalidade de licitação denominada Pregão, mas que se aplica ao caso por
analogia.
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MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO N°
/2021 - TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISISONAIS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE QUE ENTE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA (BA) E NOME DA
PESSOA JURÍDICA CONTRATADA.
O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA (BA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ no inscrito no CNPJ no
, com sede nesta cidade na Rua
, n°
Centro, Dom Macedo Costa (BA), CEP
, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.
NOME DO PREFEITO MUNICIPAL, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG:
, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa NOME DA PESSOA
CPF
, estabelecida à [Endereço completo JURIDICA CONTRATADA, inscrita no CNPJ n°.
Rua, Bairro, n°, Cidade, Edifício, Cidade onde está sediada (estado)], CEP
, representada por NOME
DO SOCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR, nacionalidade, profissão, estado civil, inscrito
, doravante denominado CONTRATADA, com base no Processo Administrativo n°.
no CPF
/2021 e disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Técnicos Especializados, mediante as cláusulas e
condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação foi dispensada de licitação com fundamento no Art. 25, inciso II e § 10 c/c art. 13,
inciso III da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, mediante ato de ratificação exarado no
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
/2021, correspondente a INEXIGIBILIDADE N°
/2021.

1

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto deste Contrato consiste na contratação da prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria e assessoria técnica contábil em planejamento, orçamento, execução orçamentária, contábil e
financeira para a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e para o Fundo Municipal de Saúde.
Parágrafo 1° - O valor do contrato corresponde à seguinte composição: 50% para mão de obra e 50% para
capacitação técnica, transportes, refeições, insumos e outros custeios de acordo ao paragrafo primeiro,
artigo 122 da Instrução Normativa no 971, da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo 2° - O preço contratado envolve, além do lucro, todas as despesas e custos, dizendo respeito a
tributos de qualquer natureza e as despesas diretas e indiretas relacionadas com o objeto do CONTRATO,
e quaisquer outros encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da execução do serviço.
Parágrafo 3° - O Regime de Execução dos Serviços será o de empreitada por preço global.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado indiretamente, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o
disposto nos arts. 61 e 10 da Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO PESSOAL
A Contratada fica obrigada a garantir que os serviços objeto do contrato rejam realizados pessoal e
diretamente pela contadora
, inscrito no CRC/BA sob o no
, conforme disposto no art.
25, II c/c art. 13, inciso III e §3° do art. 13 da lei n°. 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
O valor deste contrato para o período de sua vigência é de R$
) parcelas de R$
em
(
).
(

(

), a serem pagos

Pará2rafo Único: Do valor contratado: 40% (quarenta por cento) será destinado ás despesas com mãode-obra e 60% (sessenta por cento) destinado á despesa com transportes, tecnologia, hospedagem e outros
custeios, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 122 da Instrução Normativa n° 977 da R.F.B.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios:
UNIDADE(S)
ATIVIDADE(S)
ELEMENTO(S)
FONTE(S)
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será feito, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
§ 1°. Em consonância com o art. 51combinado com a alínea "a" do inc. XIV do art. 40 da Lei federal n°
8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito no
BANCO
, AGENCIA N°
, CONTA CORRENTE N°
, no prazo não superior a
30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela
§2° As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
§3°. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada.
§41. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da
aplicação da seguinte fórmula: EM = 1 x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
1 = índice de compensação financeira = 0,0001643 8, assim apurado:
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1 = 0,00016438

365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
§ 51. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:
d) base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em
atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 - SRF;
e) base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em
atendimento à Lei Complementar 116/2003;
f) o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art.
1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo
enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

§ 61. Para fins de incidência do ISS, a base de cálculo não poderá ser inferior a 50% (cinquenta) por
cento, em contratos de consultoria e assessoria jurídica prestados pela Contratada.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até ,.../..../2021, podendo ser prorrogado na forma e até o
limite de prazo do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS
Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco por
cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos
devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do último
pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
Para o cumprimento deste CONTRATO, a CONTRATANTE obriga-se a empenhar os recursos
necessários aos pagamentos e a pagar as faturas emitidas por parte da CONTRATADA, nos termos
pactuados para tanto, competindo-lhe também:
a) Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
b) Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de inicio da
execução dos mesmos;
c) Exercer a fiscalização dos serviços;
d) Ressarcir todas as despesas efetuadas pelo Contratado, ligadas direta com os processos administrativos
ou judiciais em que o Município figure como Réu ou Autor sob responsabilidade do CONTRATADO,
incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, entre outros, ficarão a cargo
do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
A Contratada é obrigada a executar o objeto deste Contrato de acordo com as previsões que o integram,
em estrita obediência à legislação vigente, cabendo-lhe ainda:
a)
cumprir as cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b)
cumprir regularmente as cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
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comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
e)
esclarecimentos solicitados;
credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário,
d)
prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgirem durante a execução do
contrato;
corrigir os serviços que não atenderem às especificações do objeto, no prazo estabelecido neste
e)
contrato;
responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste
f)
Contrato, incluindo despesas com deslocamento, bem como todos os encargos securitários, sociais,
trabalhistas, tributários e previdenciários, ou que venham a ser devidos em razão da avença;
responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou
g)
ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
h)
manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na
i)
contratação.
§ 11. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
a)
todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste
b)
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
c)
encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

o

§ 20. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
§ 3°. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
III - a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigência deste contrato;
IV - a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CONTRATANTE.
§ 4°. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, tendo em conta a qualidade do
serviço executado e à satisfação da CONTRATANTE.
§ 5°. A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar totalmente o objeto deste Contrato a
terceiros, sob pena de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo
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no art. 65 da Lei n°. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
§ 11. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no(s) serviço(s), até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do CONTRATO, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que
poderão ultrapassar o limite indicado, na forma do Art. 65, § 11 da lei 8.666/93 e posteriores alterações.
§ 21. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho dotações orçamentárias, suplementares, até o
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecução do objeto do CONTRATO, erro na execução, execução imperfeita, mora na
execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n°
8.666/93 e alterações.
§ P. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
idoneidade para licitar e contratar com o Município e multa, de acordo com a gravidade da infração:
a) Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 301 (trigésimo) dia de atraso sobre o valor da
parte do serviço não executado;
c) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao 30° (trigésimo).
§ 21. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto executado com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 3°. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 4°. Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DISSOLUÇÃO
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução
do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n.° 8.666/93.
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§ l - A rescisão deste contrato pode ser:
d) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
e) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
f) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§ 21- A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
§ 31 - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da Contratada para com o Contratante, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida
Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso,
ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO EXECUTOR
O Contratante designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, que emitirá atestes do serviço prestado.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Administração
Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do serviço
com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.
§ 11. O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso 1, b, da Lei 8.666/93.
§ 2°. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de prestação de serviços em
desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas Foro da Cidade de Dom Macedo Costa (BA), Estado
da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Dom Macedo Costa (BA), ... de
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA (BA)
NOME DO PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

S

NOME DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR
CONTRATADA
Testemunhas:
lo

CPF:
RG:
2°
CPF:
RG:

1ã
o

de 20....
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N.°: 002/2021

Exmo. Sr. Prefeito,
Submetemos à apreciação de V. Ex.a., de acordo com o que determina a Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei
n°.8.883/94, a Inexigibilidade de Licitação, para contratação da prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria e assessoria técnica contábil em planejamento, orçamento, execução
orçamentária, contábil e financeira para a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e para os Fundo
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação, durante o período de 12 (doze) meses.
Esta solicitação tem como fundamento legal no Art. 25, II, c/c Art. 13, inciso 1, II, III e IV e Art. 25,
Inciso II da Lei n° 8.666/93 que prevê a Inexigibilidade de Licitação, quando houver para a contratação de
serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização.
TERMO DE RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO QUE TORNA INEXIGÍVEL LICITAÇÃO
A contratação do objeto que trata a presente solicitação, poderá ser realizada mediante procedimento de
inexigibilidade de licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do Inciso
II, do Art. 57, da Lei 8.666/93.
A solicitação em análise afigura-se objetivamente oportuna e conveniente ao interesse público, sobretudo
em razão da finalização dos contratos ocorridos em 31/12/2020, bem como da necessidade de
disponibilizar ao Poder Executivo uma consultoria e assessoria técnica contábil aplicada ao setor público,
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa - BA.
A presente contratação será firmada entre a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa (BA) e a empresa
FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL - CNPJ 26.760.283/0001-63, empresa de notória
experiência em desempenho na área jurídica, detentora de atestados de capacidade técnica comprovada,
contando com responsável técnico dotado de notoriedade, permitindo inferir que o seu trabalho é essencial
e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
Os serviços ora contratados são de natureza singular, portanto é inexigível a licitação, consubstanciado no
Inciso II, do art. 25, da Lei 8666/93, como segue.
Motivação para a Contratação da prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e
assessoria contábil para a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa (BA).
Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência autorização para realizar lnexigibilidade de
Licitação com fulcro na art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III e art. 26, Parágrafo único, incisos II e III, da
Lei Federal n° 8.666/93, a fim de materializar a contratação dos serviços de caráter singular de Contadores
Especialistas e Experientes em Contabilidade Pública.
Com base no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III e art. 26 Parágrafo Único, incisos II e III da Lei Federal
no. 8.666/93, solicitamos a V. Exa. o reconhecimento da situação de inexigibilidade de licitação,
objetivando a contratação direta com a empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL - CNPJ
26.760.283/0001-63 e CRC/BA 014518/0-2, estabelecida na Rua A 1 LOTEAMENTO QUINTA DO
INGLES CENTER LAJA 2612a ETAPA PAVIMENTO, Centro, Santo Antônio de Jesus, representada
por seus sócios MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA - CRC/BA 014518/0-2 e REBECA
RODRIGUES DE SOUZA LUCCIOLA
A Lei 8.666/93 prescreve:
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Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados
os trabalhos relativos a:

(..)

II - pareceres, perícias e avaliações em geral,
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; ('Redação
dada pela Lei n°8.883, de 1994)
(..)
1V-fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
(..)
§ 12 Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de
serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados
mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
§ 22 Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art.
111 desta Lei.
§ 32 A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de
integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de
justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os
referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(..)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação;
§ 12 Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
§ 22 Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis.
O art. 25 do Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ I°e2°:
"Art. 25. (..)
§ ]'Os serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, técnicos e singulares,
quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei.
§ 2° Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de profissionais de
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contabilidade cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou
de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato."
Assim, resta evidente que os serviços profissionais de contadores são por si considerados
singulares, desde a edição da Lei Federal no 14.039, de 17 de agosto de 2020.
Razão de Escolha do Prestador dos Serviços
A razão da escolha da Empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL, para a celebração
de tal contrato decorre da notória especialização empresa e dos sócios MAGNOVALDO RODRIGUES
DE SOUZA —CRC/BA 0145 18/0-2.
É imperioso afirmar que a notória especialização da Empresa supracitada é decorrente de
qualificação e de capacitação que se presta, de modo indiscutível, a diferenciá-la das demais empresas que
operam nesta área ou segmento de mercado, dando-lhe uma inquestionável condição diferenciada, como
estão demonstrados nos Atestados de Capacidade Técnica, Diplomas ora anexados.
Nesse diapasão, será aferido com arrimo nos parâmetros que se acham inscrito nessa disposição
legal, ou seja, no art. 25, II c/c art. 26 Parágrafo Unico, II da Lei 8.666/93, acima descrito, tendo em vista,
dentre outros, o grau de especialização do prestador de serviços, a experiência de que é detentor, a sua
qualificação, níveis de aperfeiçoamento e aparelhamento da Empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA
CONTABIL, dados demonstrados nos Atestados de Capacidade Técnica e demais documentos constantes
aos autos.
Assim, indicada a razão de escolha da contratada, encontra-se satisfeita a exigência prevista no art.
25, inciso II c/c art. 13, inciso III e art. 26 Parágrafo único, incisos II e III da Lei Federal n°. 8.666/93.
A contratação da empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL visa viabilizar ações
técnicas e integradas, voltadas às atividades de consultoria e assessoria contábil para a Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa (BA) - Bahia.
O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, estendendo-se desde a assinatura do
contrato até o dia 31/12/2021, podendo o instrumento ser prorrogado nos termos do Inciso lido Art. 57 da
Lei 8.666/93.
Da Proposta de Preços
Evidenciamos que os serviços propostos demandarão o investimento de R$ 61 2,20(seiscentos e doze reais
e vinte centavos) a hora valor que obedece a tabela dos honorários contábeis pelo SINDICONTAS- BA
com carga horaria mensal não inferior a 12 horas e não superior a 35 horas limitando ao valor de
16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais) que deverão ser pagos em parcela mensais de R$
3.000,00 (três mil reais) pago pela secretaria de saúde, R$ 3.000,00 (três mil reais ) pagos pela secretaria
de educação e 1 0.650,00(dez mil seiscentos e cinquenta reais) pagos pela secretaria de administração e
mais um adicional no mês de dezembro no valor de 16.650,00( dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais)
a titulo de encerramento e implantação de saldos orçamentário, financeiro e patrimoniais para o exercício
seguinte
A contratação em referência foi precedida de pesquisa de preços no mercado, com vista a cumprir aos
preceitos constitucionais e infraconstitucionais, em especial aos da economicidade e da razoabilidade,
instrumento balizador para a gestão, segue anexo a comprovação da compatibilidade do preço do
mercado.
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As despesas globais e mensais, correrão pela seguinte unidade orcamentária:
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Estes valores, portanto, correspondem a uma justa retribuição pela prestação dos serviços a serem
executados, considerando-se a relevância, o vulto e a complexidade dos serviços a serem prestados pela
Empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL, em estreita observância ao prescrito no Inciso III,
do Parágrafo Único do art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93.
Justificativas e compatibilidade de Preços dos Serviços no mercado
O Município de Dom Macedo Costa (BA) tem a população de 4.065 habitantes'. Em razão desse dado a
DECISÃO NORMATIVA - TCU N° 190 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 fixou em 0,6 os coeficientes
destinados ao cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previsto no
art. 159, inciso 1, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal, bem como à Reserva instituída pelo art.
2° do Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981.

1

Ante a ausência de critério objetivo, neste Projeto propomos a verificação do preço de contratações
realizadas por Prefeituras de Municípios de população e coeficiente de FPM semelhante, para o
estabelecimento do preço estimado do serviço que orientará a compatibilidade do preço proposto pelo
proponente que se deseja contratar.
Fixados tais parâmetros, após análise proposta constatou que o preço proposto está compatível com a
média de mercado obtida após pesquisa de preços de contratações de outras municipalidades em 2020 e
encontramos o seguinte quadro comparativo:
Município!
Prefeituras

População

Coeficiente
FPM

Irajuba

7 279

0,6

Nova Ibiá

6 554

0.6

Aratuípe

8 837

0.6

Contratação!
Instrumento
Inexigibil idade
001-2021
Inexigibilidade/
003-2021
1 nexigibilidade/

"estimativa dou 2020.xls». ibge.gov.br. Consultado em 04 de janeiro de 2021

Valor de
Contratação do
Serviço /Ano
R$ 276.000,00
R$ 259.999,92
R$ 186.000,00
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O parâmetro utilizado na pesquisa foi a faixa populacional e coeficiente de arrecadação de FPM5
(Coeficiente 0,6), tendo como fonte a pesquisa nos sites dos Diários Oficiais dos Municípios relacionados.
Em resumo, os números nos levam à conclusão de que o preço ofertado se cinge inteiramente aos padrões
de mercado, o que significa dizer perfeita conformação com os princípios norteadores da Administração
Pública, sobretudo a economicidade e razoabilidade.
Conclusões
Pelo exposto, em face da singularidade do objeto dos serviços a serem prestados e da experiência
do prestador de serviços, e uma vez indicada a razão da escolha deste e justificado o valor dos honorários
globais por ele cobrado, julgo inexigível a realização de licitação para celebrar contrato de prestação de
serviço técnico especializado consultoria e assessoria contábil para a Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa (BA) - Bahia, com a empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL - CNPJ:
26.760.283/0001-63.
Desse modo, determino, após a indicação e a previsão de recursos orçamentários, e o parecer da
Comissão Permanente de Licitação, determino a remessa dos presentes autos ao Presidente da Comissão
de Licitação para autorização do ato sub examine.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
A(s) despesa(s) correrá(ão) por conta da(s) seguinte(s) Atividade(s) e Elemento(s) de Despesa do
orçamento vigente.
301- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO
ELEMENTO(S) DE DESPESA(S):
40.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
50.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.9.0.39.00.00

EXECUTANTE ESCOLHIDO
NOME:
CNPJ:
FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL
26.760.283/0001-63
ENDEREÇO:
Rua A 1 LOTEAMENTO QUINTA DO INGLES CENTER LAJA 26/2° ETAPA PAVIMENTO, Centro,
Santo Antônio de Jesus
VALOR TOTAL:
DATA:
05/01/2021
R$216.450,00
JAMIL
PEREIRA SANTOS
Secretária Administração, Finanças e
Planejamento
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Aratuípe

MUNICIPO

Segunda-feira
11 de Janeiro de 2021
5-Ano IX - N° 3034

Inexigibilidades

JL

Prefeitura Municipal de Aratuípe
Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe - Bahia
CNPJ N2.13.796.073/0001-83

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Aratuípe, Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o
que determina o Artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores, e
atualizada pela Lei n° 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo
Administrativo de n° 004/2021, RATIFICA a declaração de Inexigibilidade de Licitação de n°
003/2021 para contratação do escritório de contabilidade EDSON MOURA COSTA - ME,
inscrita no CNPJ sob no 14.060.046/0001-00, situada na Rua DR. Manoel Vitorino, n040,
Centro, Aratuipe-Bahia, CEP: 44.490-000, pelo valor global estimado: R$ 186.000,00 ( cento e
oitenta e seis mil reais). Visando a prestação de serviços técnicos especializados em prestação
de contas mensais e anuais, orientação na elaboração dos instrumentos de planejamento,
além de exercer fiscalização e orientação quanto à execução orçamentária do Fundo Municipal
de Saúde, conforme proposta de trabalho apresentada pelo referido escritório, durante o
período de 12 (doze) meses, determinando que se proceda à publicação do devido extrato,
devendo, após, ser firmado imediatamente o contrato com o referido escritório.

Aratuípe, Bahia, 04 de janeiro de 2021.

Antonio Marcos Araújo de Souza
Prefeito Municipal de Aratuípe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KRX9KKEUTDNT89E039WPTG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Extratos de Contratos
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Prefeitura Municipal de Irajuba

IRAJUBA

Praça Santo Antonio, 132 - Centro
CEP 45370-000
Irajuba/Bahia
Fone: (73) 3548-2147 - E-Mail: prefeitura iraiubabaa mai l.com

EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXTRATO DE CONTRATO DE N°. 001/2021 - INEXIGIBILIDADE N°. 001/2021 - DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ sob o no 13.763.479/0001-60 cuja sede localiza-se à Praça Santo Antonio, n°
132 - Centro, ESTADO DA BAHIA neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr
ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIO, doravante denominado CONTRATANTE e a EMPRESA
SIMCON CONTABILIDADE LTDA ME, CNPJ 12.327.784/0001-46, OBJETO:
Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviço de Assessoria e
Consultoria Contábil e execução orçamentária, financeira e patrimonial, análise e
acompanhamento do sistema de contabilidade, registro dos fatos contábeis e
elaboração dos relatórios e demonstrativos contábeis mensais,elaboração e
assessoria no planejamento público(LDO e LOA)e prestação de contas anual 2021,
por um período de 12 meses, com valor de R$ 276.000,00 (Duzentos e setenta e seis
mil reais),sendo o valor de R$ 168.000,00(Cento e sessenta e oito mil reais) destinado
Secretaria de Administração, R$ 54.000,00(Cinquenta e quatro mil reais ) Destinado
li
Secretaria de educação e o valor de R$ 54.000,00(Cinquenta k , qiutr mil
Destinado a secretaria de Saúde.
Fonte dos Recursos:

?'

e

20200- Secretaria de Administração e Finanças
2.009 Administração da Secretaria de Administração e Finanças
3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria
R$ 168.000,00(Cento e sessenta e oito mil reais)
=. 50100- Fundo Municipal de Educação
2.041-Gestão das Ações do fundo Municipal de Educaçã&
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços Terceiro-Pessoa Jurídica
R$ 54.000,00(Cinquenta e quatro mil reais)
30100- Fundo Municipal de Saúde
=, 2.020-Gestão das Ações do fundo Municipal de Saúde
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços Terceiro-Pessoa Jurídica
R$ 54.000,00(Cinquenta e quatro mil reais)
ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIO
- PREFEITO, CONTRATANTE,
CONTABILIDADE LTDA ME - EMPRESA CONTRATADA.
Irajuba-Ba, 04 de Janeiro de 2021.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QK4HLJZZOZULEXGJNBQL9A
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

SIMCON
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Sexta-feira
8 de Janeiro de 2021
8-Ano -N°1906

tA

Prefeitura Nova Ibiá
Estado da Bahia

Diário Oficial Eletrônico

Nova Ibiá 07 de janeiro de 2021 — Diário Oficial Eletrônico— ANO V - Lei 294/2006 —Edição n01228

HOMOLOGAÇÃO E RECONHECIMENTO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°, 003/2021

o

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA IBIÁ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
RATIFICA e HOMOLOGADA, para todos os efeitos de direito nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021, consoante PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.
003/2021, com fundamento no inciso 11 do artigo 25, combinado com o art. 13 da Lei n°8.666/1993, em
favor da empresa SIMCON CONTABILIDADE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na Praça dos Imigrantes, 242, 10 Andar, Centro, Jaguaquara-BA, CEP 45.345-000, no valor mensal de
R$ 21.666,66 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente
à prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil durante o período de janeiro a
dezembro/2021. Determino de logo a formalização contratual, bem como a efetuar a publicação desta e
do resumo do contrato no Diário Oficial do Município e no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal
de Nova lbiá, cumprindo assim as providencias previstas no art. 26 da Lei n°. 8.666/1993. Nova IbiáBA, 06 de janeiro de 2021. José Murilo Nunes de Souza (Prefeito)

www.novaibia.ba.gov.br
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iv,12, 1i.i

Santo Antônio de Jesus - BA, 22 de dezembro de 2020.

Ao
Exmo. Sr.
EGNALDO PITON MOURA
DD. Prefeito Municipal
Dom Macedo Costa -Bahia.

o

Senhor Prefeito,
Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria e assessoria contábil para o Município de Dom
Macedo Costa.
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 assegurar a essa Administração
destacamos:

o

" Enfoque de trabalho voltado para soluções práticas e realistas, que
consideram a
" cultura e os recursos existentes no Município;
v'

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;
Experiência de nossos profissionais em trabalhos semelhantes em
entes da Federação;

Rua A. Loteamento Quinta do Inglês, no 114 - Sala 26— Shopping Villa Inglesa - Santo Ant
44.571069
Fone 753631-5455 - www.farosbrasil.com.br - CNPJ 26.760.283/0001-6.
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i FAROS BRASIL

A responsabilidade do nosso escritório limitar-se-á as falhas técnicas nos registros
contábeis, levantamento de balancetes e balanços, manutenção dos livros
contábeis exigidos pela legislação vigente, orientações e recomendações emitidas
e no cumprimento dos princípios e normas que regem a profissão contábil.

IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

As atividades serão executadas em conformidade com o cronograma a ser
estabelecido entre as partes quando da celebração do contrato, conforme o
ANEXO 1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOG RAMA DE EXECUÇÃO,
que integra a presente proposta.

O cronograma acordado poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades
apresentadas pelo cliente, para melhor desenvolvimento dos serviços ou
alterações na legislação vigente que modifiquem o prazo das obrigações.

V - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Nossos honorários baseiam-se no volume das transações, na complexidade e
responsabilidade das atividades, pois estes fatores determinam a categoria dos
funcionários designados para realização das tarefas.

Evidenciamos que os serviços ora propostos, demandarão o investimento de R$
612,20 (seiscentos e doze reais e vinte centavos) a hora, valor que obedece à
tabela de honorários contábeis - 2019 estabelecida pelo SINDICONTA-Ba., com
carga horária mensal não inferior a 12 horas e, não superior a 35 horas, limitando
o valor máximo do contrato a R$ 21.427,00 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte
e sete reais) por mês, sendo que 50% do valor devido no final de cada mês,
correspondem à cobertura de despesas com insumos inerentes à execução dos
serviços contratados. A saber: Deslocamento, alimentação, hospedagem,
impostos e qualquer outra despesa que se fizer necessária ao atendimento dos
serviços supra relacionados no período de 12(doze) meses, mais 1 parcela
Rua A, Loteamento Quinta do Inglês, n° 114 - Sala 26— Shopping Villa Inglesa - Santo Antônio de Jesus-Ba CEP
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adicional no mês de dezembro no valor de R$ 16.650,00 (dezesseis mil,
seiscentos e cinquenta reais) a título de encerramentos e implantação de saldos
orçamentários, financeiros e patrimoniais para o exercício seguinte.
Os valores dos serviços serão faturados mensalmente e o pagamento dever
feito até o 50 (quinto)dia útil do mês subsequente.
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v' Inovação e criatividade na busca de oportunidades de redução de custos,
melhoria de eficiência e produtividade administrativa; e,
/ Canal de comunicação permanente entre a Administração Municipal e a
FAROS BRASIL, garantindo agilidade nas tomadas de decisões.
Para melhor avaliação da proposta em anexo, dividimos sua apresentação nos
seguintes tópicos:
1. ESCOPO DOS TRABALHOS
II.FORMA DE EXECUÇÃO
III. RESPONSABILIDADES DAS PARTES
IV. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
V. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
Registramos a nossa satisfação pela oportunidade de apresentação desta
proposta, bem como estabelecer com V.Exa., as relações profissionais que ora se
vislumbram e que estamos seguros, serão profícuas para ambas as partes.
Colocamo-nos a disposição de V.Exa., para quaisquer esclarecimentos
adicionais.
Cordialmente,

MAGNIjrnRlGUES DE SOUZA
CPF: 446.144.005-00
CRC - BA N° 014518/0-2

Rua A, Loteamento Quinta do Inglês, n° 114 - Sala 26— Shopping Vilia Inglesa - Santo Antônio de Jesus-Ba CEP
44.571069
Fone 75 3631-5455 - www.farosbrasil.com.br - CNPJ 26.760.283/0001-63

Documento Assinado Digitalmente por: EGNALDO PITON MOURA - 19/03/2021 09:56:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5728859-80ce-4cb7-bfef-4705022aac89

FAROS BRASIL

- ESCOPO DOS TRABALHOS

Os trabalhos em questão estão relacionados com a assessoria e consultaria
contábil, compreendendo o acompanhamento da execução orçamentária e
financeira da Prefeitura, Fundos Municiais de Saúde, Fundo Municipal de
Educação e Fundo Municipal de Assistência Social.

Municipal, com verificação do cumprimento dos limites e condições estabelecidos
pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, elaboração das
prestações de contas mensais e anuais, nos aspectos de natureza contábil,
orientação na elaboração e revisão dos relatórios da Lei de Responsabilidade
Fiscal e defesa das notificações do Tribunal de Contas dos Municípios nos
aspectos contábeis.

Os serviços propostas encontram-se descritos de forma pormenorizada no
ANEXO 1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO,
que integra a presente proposta e deverá constituir anexo ao contrato que
porventura vier a ser celebrado.
II - FORMA DE EXECUÇÃO

Os trabalhos de elaboração e revisão das prestações de contas a serem enviadas
ao Tribunal de Contas dos Municípios serão executados na sede da Prefeitura
Municipal e/outros locais indicados pela Administração geral, que no processo de
execução orçamentária deve dispor de pessoal capacitado para desenvolvimento
das atividades em conformidade com os ditames da legislação vigente e
exigências dos órgãos fiscalizadores, bem como de equipamentos e sistemas
informatizados modernos e adequados à segurança e tempestividade das
informações.

Em nosso escritório, portanto, serão desenvolvidas as atividades de emissão de
pareceres, atendimentos a consultas, orientações por telefone, fax e e-mail, além
Rua A, Loteamento Quinta do Inglês, no 114 - Sala 26 - Shopping Villa Inglesa - Santo Antônio de Jes
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da elaboração de relatórios gerencias, bem como outras atividades necessárias a
execução dos serviços especificados no ANEXO 1- DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

III - RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Os documentos comprobatórios de receitas e despesas decorrentes da execução
orçamentária serão de inteira responsabilidade do cliente, devendo a
Administração Municipal obedecer às normas pertinentes as finanças públicas,
atentando para as fases de realização da receita e execução da despesa,
estabelecidas pela Lei 4.320/64 e dos procedimentos de motivação, licitação e
contratação.

É de inteira responsabilidade da Administração Municipal a manutenção de
Sistema de Controle Interno que resguarde o cumprimento da legislação e garanta
a fidedignidade das informações utilizadas pela contabilidade, na forma disposta
pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional.
Ao tomarmos conhecimento de quaisquer fatos supervenientes que
comprometam ou possam vir comprometer a fidedignidade das Demonstrações
Contábeis, bem como atentem aos princípios que regem a Administração Pública
e infrinjam as normas vigentes das finanças públicas, daremos imediata, ciência
ao Gestor, cabendo a este a decisão pela regularização ou manutenção da
situação.

A Administração deve trabalhar no sentido de providenciar todos os documentos
comprobatórios de receitas e despesas de modo que sejam disponibilizados, em
tempo hábil, para revisão e envio ao Tribunal de Contas dos Municípios,
responsabilizando-se pela guarda em arquivo durante os prazos mínimos
estabelecidos pela legislação vigente.
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FAROS BRASIL

PLANILHA REFERENCIAL DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - (Custo Básico)

SIN DICONTA-BA

TERMO DE CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO - REGISTRO 12 OFÍCIO TO a2 190342 Ti-BA

ff

HONORÁRIOS DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS
ANO 2019
VALOR DE REFERÊNCIA:
HORA TÉCNICA:

R$
R$

1.224,40
244,88

(INFORMAÇÃO/CONSULTORIA POR HORA)

SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR: R$

9981 00

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA
"FILIADOS E ASSOCIADOS"

**HONORÁRIO JUSTO**
**SALÁRIOS VALORIZADOS**
Aprovada pelo Sindicato dos Contabilista do Estado da Bahia em 11turno na Assembléia Extraordinária realizada em 29/0912009
'Fundamentação: Capitulo II, artigos 40 item A e 51itern E
Estatuto: Registro Civil das PJ no 2' oficio n121 714 vr;i 15106:200.:
CONSULTE NOSSO SITE WWW.SINDICONTA-BA.ORG.BR E CADASTRE-SE
Parâmetro: Valor de referência mínima mensal: Base de cálculo R$ 1.22440
Ref.: (100%) e valor por lançamentos de R$ 200 à 6,00.
Vigência:
01/07/2009 á 31/12/2019
indico de reajuste:
:3.43%
'Protocolada no CRC-BA no 2009/011150 em 09/10/2009
' de livre a negociação entre as partes, desde que respeite os artigos 60, 71e 8° do CEPC (código de ética) do CFC/CRC-BA.
* Planilha com validade e parâmetro para todo o estado da Bahia (Capital e Interior) - liberados modelos customizados por região.
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PLANILHA REFERENCIAL DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - (Custo Básico)

-

TERMO DE CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO REGISTRO 19 OFICIO TO n9 190342 TJ-BA

CAIXA POSTAL (e-mail) - ACESSO RESTRITO AO CONTRIBUINTE
> CAIXA POSTAL DA SRFB P/ OS CONTRIBUINTES - Clientes (a parir dejan. 2013)- manter aditivos
>CAIXA POSTAL DA "SEFAZ-BAHIA PARA OS CONTRIBUINTES DO ICMS (a parir de Out. 2016)
> CAIXA POSTAL DO SE-SOCIAL - PARA OS CONTRIBUINTES DO FGTS (a parir de jan. 2018)
O contador pode ser procurador usando o Certificado Digital
Custo referência] - Parte 1

Por Classificação de Faturamento Mensal/Anual

1 - Microempresa com faturamento de R$ 1,00 até R$ 480 mil por ano - optante do Sim pie Nacional
1.1 - Empresa de Pequeno Porte - R$ 400 mil 4.8 milhões e seiscentos - optante do Simples Nacional
1.2 - Custos Tecnicos e Complementares para se manter uma empresa com o faturamento até 10 Mil Reais
1.3 - Custos Tecnicos e Complementares para se manter uma empresa com o faturamento até 30 Mil Reais
1.4 - Custos Tecnicos e Complementares para se manter uma empresa com o faturamento até 50 Mil Reais
1.5 - Custos Tecnicos e Complementares para se manter uma empresa com o faturamento até 80 Mil Reais
1.6 - Custos Tecnicos e Complementares para se manter uma empresa com o faturamento até 100 Mil Reais
1.7 - Custos Tecnicos e Complementares para se manter uma empresa com o faturamento até 200 Mil Reais
1.8 - Custos Tecnicos e Complementares para se manter uma empresa com o faturamento acima 200 Mil Reais
1.9 - Serviços extras e obrigações acessórias contratados a partir dos itens 10.1 A à 12.5 C até 19.13 J)

%

Reais R$

10% RS
10% R$
10% R$

Custo Básico em Reais

%

Reais R$

979,52
80% R$
120% RS 1.469,28
20% R$
244,88
30% RS
367,32
40% R$
489,76
50% RS
612,20
100% RS 1 ??4 40
150% RS 1.836,60
0.5% do Faturamento
Por lançamentos.

2. Valores fixos (custo básico) optante do Lucro PresumldolLP:
130%
2.1 - Faturamento de R$ 1,00 á 1 milhão a.a. - Empresas Comerciais, Indústrias ou Prest. de Serviços.
140%
2.2 - Com faturamento até 4.8 (quatro milhões e oitocentos mil reais)- até 15 colaboradores registrados.
200%
2.3 - Acima de 4.8 milhões - em função da relevância, quantidade e complexidade dos serviços prestados.
2.4 - Serviços extras contratados, atualizações e lançamentos de exercícios anteriores - planilha n°02- 1 O - IIB e 12C
3. Valores fixos (custo básico) para as optantes e/ou obrigadas ao Lucro Real/LR:
3.1 - Com base em até 300 lançamentos contábeis, NF/e-NFIDANFE até 15 empregados por mês.
3.2 - Com base em até 550 lançamentos contábeis, NF/e-NF/DANFE até 25 empregados por mês.
* Certificado Digital - Ai - A3 - (Cartão e-CPF - e-CNPJ ou Tokem)

122,44
122,44
122,44

R$ 1.591.72
R$ 1.714,16
R$ 2.448,81
Por lançamentos.

240% R$
340% R$

2.938,57
4.162,97

4. Valor Referencial (custo básico) para as optante do Lucro Arbitrado/LA:
4.1 - Com base em até 300 lançamentos contábeis, NF/e-NF/DANFE até 20 empregados por mês.

190% R$

2.32637

S. Valor Referencial (custo básico) para Cooperativas - Lucro Presumido ou Lucro Real:
5.1 - Com base em até 300 lançamentos contábeis, NF/e-NF/DANFE até 20 cooperados por mês.

250% RS

3.061,01

6. Valor Referencial (custo básico) para Profissional Autônomo / Produtor Rural / PL - Livro Caixa:
6.1 - Base 100 lançamentos contábeis, CEI/2 colaboradores por mês.
6.2 - Obrigações anuais: RAIS/DIRPFILIvr0 caixa anual (incluso nos serviços mensais ou extra n° 181).
7. Valor Referencial (custo básico) para Associações sem Fins Lucrativos - 3° Setor:
7.1 - Base 220 lançamentos contábeis, CNPJ/05 colaboradores + Balancete por mês.
7.2 - Obrigações anuais: RAIS/DIRPF/SPED (EFD) - (incluso nos serviços mensais ou extra n° 18-1 e i9-J).
8. Valor Referencial (custo básico) para Condomínio - Livro Caixa e/ou Balancete:

40) 7'
40% RS
Anexo - Folha 2

120% R$ 1.469,28
Ver anexo

979,52
8.1 - Base 150 lançamentos contábeis, CEI/05 colaboradores por mês.
80% R$
100% R$ 1.224.40
8.2 - Base 200 lançamentos contábeis, CNPJ/ 05 colaboradores por mês.
Ver anexo
8.3 - Obrigações anuais: RAIS/DIRPFIDIPJ - Livro caixa 1 B anual (a combinar ou extra n°16-1-18.5)
9. Valor Referencial (custo básico) para Associados -Arbitragem/Conciliação e MediaçãolLP:
9.1 - Atendimentos e consultas por uma hora - Hora Tecnica (em orientações e consultas) - agendada.
20% R$
244,88
9.2 - Compromisso Arbitral com Sentença - com base no regulamento interno e/ou no anexo n° 13.13
734,64
60% R$
9.3 - Homologação por ARBITRO do TRCT / RESCISÃO em atendimento ao Art. 507-A da nova CLT (10% da rescisão)
9.4 - Audiência de Mediação por Hora Técnica para resolução de conflitos (13.13)
41% R$
502.01
9.5 -Audiência de Mediação para conflitos - art. 13 § 4°e 19 § 10 Lei 13.129/2015
30% RS
367,32
9.6 - Audiência de Conciliação para Homologação - CCT/2017 clausula 7B § 4 amigável
367.32
30% R$
9.7 - Escolha do Árbitro único pelas partes para audiência - art. 13 § 41amigável
30% R$
367,32
9.8 - Causa superior à R$ 20 mil Reais fica a critério das partes o valor ser acordado amigavelmente, em uma media de 20%
ORIENTAÇÃO: Para as consultas, visitas externas, defesas e pareceres - os honorários serão negociados
R$
367,32
livremente.* O valor base da consultoria por horas, 30% no mínimo do valor de referência e/ou a combinar.
10 A à 12 C

-

POR SETORES (custo por lançamento): - parte II

10-A - Setor Fiscal (custo básico-flexível) inclusive ECF e e-NF por LANÇAMENTO - mensal10.1 - Custos com até 50 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
50% R$
10.2 - Custos com até 100 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês,
por cada lançamento a +
R$
10.3 - Custos com até 200 lançamentos de NF/e-NFIDANFE (compra e venda) por mês.
idem
R$
10.4 - Custos com até 300 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
idem
R$
10.5 - Custos com até 500 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
idem
R$
10.6 - Custos com até 1000 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
idem
R$
10.7 - Custos acima 1000 lançamentos de NF/e-NF/DANFE (compra e venda) por mês.
idem
R$

612,20
2,00
2.40
3.00
3.60
4,00
6,00
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TERMO DE CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO REGISTRO 19 OFÍCIO TO 0 190342 TJ-8A

11-8 - Setor Pessoal/RH (custo básico-flexível) por LANÇAMENTO - mensal11.1 - Custos com até 02 lançamento/colaboradores registrados - por mês.
11.2 - Custos com até 06 lançamento/colaboradores registrados - por mês + 20% por grupo de:
11.3 - Custos com até 10 lançamento/colaboradores registrados - por mês.
11.4 - Custos com até 20 lançamento/colaboradores registrados - por mês.
11.5 - Custos com até 50 lançamento/colaboradores registrados - por mês.
11.6 - Custos com até 100 lançamento/colaboradores registrados - VR 2012 por mês.
11.7 - Acima de 100 lançamento/colaboradores - fica a critério a negociação entre as partes -

30610 <25% R$
61,22
20% R$
107,14
35% RS
137,75
45% R$
22958
75% R$
100% R$ 1.224,40
"Empregador X Empregaodos"

12-C - Setor Contábil (Custos básico-flexível) por LANÇAMENTO - com balancetes mensais.
12.1 - Custos com até 50 lançamentos pelo documento original (dentro do exercício/ano) por mês.
50% R$
612,20 -12.2 - Custos com até 100 lançamentos idem.
10% R$
61,22
12.3 - Custos com até 200 lançamentos idem.
- 20% R$ 122,44
12.4-Custos acima 201 lançamentos - a combinar em virtude da complexidade do regime tributário.
-35% R$ 214,27
12.5 - Serviços em atraso de anos anteriores - Custo por lançamentos mais (+) 50% sobre o item 12.4.
Ver anexo
Resolução: n° 107/2008
«a transmissão do Balanço Patrimonial p1 JUCEB e central da SRFB -via Certificação Digital»
13-D -ATENDIMENTO ESPECIALJCONSULTORIA (custo por hora técnica) do profissional -parte III -(anexos)
14.1% 1
1';
13.1 - Consultorias e orientações ao MEI (com base na Lei n°128/08 art. 22b)- por 'Uma hora"
20%
13.2 - Consultorias aos MPEs (ME e EPP) optantes do Supersimples - por hora.
30% R$
13.3 - Consultorias ao optante do Lucro Presumido - por hora.
673,42
55% R$
13.2 - Consultorias ao Lucro Arbitrado e/ou Lucro Real - por hora
244,88
20% R$
13.5 - Consultorias Trabalhista (empresarial, autônomos e as Pessoas Físicas) - por hora.
367,32
30% R$
13.6- Consultorias de Auditoria/Perícia/Tributária ou Fiscal -por hora.
489,76
40% RS
13.7 - Consultorias de Economia Doméstica (quanto vale seu salário ou pró-labore) - por hora.
244,88
20% R$
13.8 - Consultorias para Constituição de uma empresa no regime Simples Nacional (MPEs) - por hora.
489,76
40% R$
13.9 - Consultorias para Constituição de uma empresa em outros regimes tributários - por hora.
612.20
50% R$
13.10 - Consultorias para Constituição de uma entidade sem fins lucrativos -por hora.
489,76
13.11- Consultoria para abertura de FILIAIS na Bahia ou em outros Estados - por hora.
40% R$
489,76
13.12 - Consultorias para FUSÃO, ALTERAÇÕES e BAIXAS de uma empresa - por hora.
40% R$
502,01
13.13 - Consultorias sobre a cultura da Arbitragem, Mediação e Consiliação - Lei n°9.307/96 alterada pela LEI
41% R$
13.129/2015 ("que inclui Penda contábli Judicial e Extrajudicial*) - por hora.
14-E -RESPONABILIDADE CIVIL E SOCIETÁRIA art. 1177 NCB (custo por serviço) do profissional - parte IV
14.1 - Consultorias contábil, mensal ao MEI (com base na Lei n° 128/08 art. 22b) - "Sem
Empregado"
15% R$
183.66
14.2 - Constituição de uma MPEs (ME e EPP)optante do SN/"FI" incluso taxas + serviços.***
160% R$ 1.959,04
14.3-Constituição de uma MPEs (ME e EPP)optante do SN/ LTDA incluso taxas + serviços.*
170% R$ 2.081,48
14.4 - Constituição de um ESTATUTO SOCIAL + CNPJ incluso taxas + serviços.**
(exceto TVL)
140% R$ 1.714,16
14.5 - Constituição de uma SOCIEDADE SIMPLES LTDA - incluso taxas + serviços.** (exceto TVL)
130% R$ 1.591,72
14.6 - Constituição de um CONDOMÍNIO (estatuto e ata) - incluso taxas + serviços.- (exceto TVL)
120% R$ 1.469.28
14.7 - Alteração Contratual - incluso taxas + serviços.°0 (exceto TVL)
100% RS 1 224 40
14.8 - Processo de BAIXA em todos os órgãos - incluso taxas + serviços. (exceto débitos e autos)
330% RS $ 04'
14.9 - Processo de CISÃO, FUSÃO E INCORPORAÇÃO - incluso taxas + serviços.(hora técnica)
(20 vezes vr)
14.10 - Criação de FILIAIS com matriz em outra UF - incluso taxas + serviços.(hora técnica)
230%
14.11 - EIRELI - (a partir de 2012)0 Capital Social deve ser 100 vezes o salário mínimo em vigor. R$ 99.800.00
140,000% R$ 1.114,1o
14.12 - Qualquer outro serviços contábeis não declarados nesta PLANILHA à combinar entre as partes.
"Qual é o serviço e qual capital"

OBS: Os itens 14.1, 14.2 e 14.3 - Dependem do CNAE e da liberação do TVL em SSA e no interior consultar a Prefeitura Local.
[(ATENÇÃO: Se no município tiver REDESIM consultar a JUCEB, Prefeitura, Sindicatos ou seu Contabilista ]J.
ANUIDADE: O valor dos Honorários deverão ser fixados em anuidade e cobrado por mês, por semestre ou por ano em 12 (doze) ou 13 (treze)
parcelas iguais e/ou 2 parcelas extras, em outubro e novembro para cobrir despesas com materiais de escritório no período.
<O profissional é orientado a declara e fixar todos os serviços previamente contratados - conf. previsto no arts 6° e 7° da NBC P0 01>
15-F - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (custo por serviços) do profissional: - parte V
15.1 - Levantamento Econômico e Financeiro - Contábil, Fiscal e RH (diagnóstico) mediante contrato
120% R$ 1.469,28
15.2 - Planejamento da situação atual e previsão para os próximos anos (planilha em Excel)
100% R$ 1.224,40
15.3 - Levantamento Patrimonial, Elaboração de Pareceres + Visita Técnica + Planejamento
60% R$
734,64
15.4 - Conclusão do planejamento com definição da situação fiscal (atual e futura) a ser implantada
120% R$ 1.469,28
15.5 - O prazo de realização e conclusão deve constar em contrato - art 70 e 15 do código de ética/CRC-BA. (Norma NBCTG 01)
16-6 -SERVIÇOS FISCAIS E PARAFISCAIS DE ATUALIZAÇOES ANTERIORES (custo por serviço) do profissional: - parte VI
16.1 - Levantamento com escrituração de notas fiscais, com emissões das guias pertinentes - mediante Contrato - Parte 1 e II.
16.2 - Emissão das guias (DAS, DAE. DARFe DAM) deverá ser cobrado no mínimo 20% do VIR p/ cada mês.
244.68
R$
16.3.- Em caso de Clientes EVENTUAIS o valor deverá ser igual a parte 9" por mês e na parte "li' se por lançamentos.
16.4 - Retrabalho - registro de documentos, NF, DANFs, com retificações de obrigações acessórias - Por lançamentos 10.A à 12.0
16.5 - Defesa realizada pelo contador (levantamento e requerimento) valores até R$ 20.000,00 cobrar 10% do auto - antecipado.
16.6 - Defesa realizada pelo contador (levantamento e requerimento) valores até R$ 50.000,00 cobrar 15% do auto - antecipado.
16.7 - Defesa realizada pelo contador (levantamento e requerimento) valores acima de R$ 50.000,01 cobrar 20% do auto - antecipado.
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PLANILHA REFERENCIAL DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - (Custo Básico)

INJABA

TERMO DE CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO - REGISTRO 1 OFICIO TD n 190342 TJ-BA

17-H -SERVIÇOS E DECLARAÇÕES FISCAIS E DE AJUSTE (custo por serviços) do profissional- parte VII
17.1 - Declaração IRPF (completa/simplificada) Resp. Solidária-art. 1.177 NCCB (multa $ 165,741 .
40%
17.2 - Declaração da DIRF (retenções) com até 50 lançamentos 40% do VIR para até 12 meses.
40% i-S
17.3- Declaração do Simples Nacional - PGDAS-D "DEFIS' (antiga DASN) vencimento 31/05/19
612,20
50% RS
17.4 - Declaração anual da DIPJ -Lucro Presumido / Lucro Arbitrado e Lucro Real
100% R$ 1.224.40
17.5 - Declaração do ITR área Rural ( PF / PJ ) até o vencimento exceto a multa - venc. 30/09/19
75% R$
918,30
17.6 - Declaração da DMS ( ISS-QN ) - em SSA e/ou outro modelo em outra localidade.
90% R$ 1.101,96
17.7 - Declaração da DMA na Bahia ( ICMS ) mensal e/ou GIA em outras UFs.
8983% RS 1.099,88
17.8 - Declaração do SINTEGRA (informações básicas da Contabilidade para SEFAZ-BA) Por Multa
175,053% R$ 2.143,35
17.9-Declaração de Rendimentos DECORE c/ DHP (é um serviço espontãnio - art. 171, 294 e 299 CPB) +18.5
A critério do PL
17.10 - Declaração do SPED (Fiscal/RH e Contábil) -consulte as planilhas 10 A à 12-C mensal.
R$ 5.000,00
17.11 - Outras declarações não relacionadas nesta planilha.
(valores a combinar entre as partes)
18-1 - SERVIÇOS AUXILIARES DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (custo por serviços) do profissional - parte VIII
(As "Obrigações Acessórias" geram multas por que é uma penalidade pela omissão)
18.1 - Registro de um(a) empregado(a) doméstica + Carnê GPS + Fénas +131mensal / Resc.
20% R$
18.2 - RAIS negativa ou RAIS Positiva anual (a multa R$ 425,00) será substituída pelo e-SOCIAL.
50% R$
18.3 - CAJED - obrigação mesal (na admissão ou demissão) por transmissão + conectividade
5% R$
18.4 - DCTF e SPED PIS/COFINS (Mensal, Trimestral ou Semestral) (Por declaração mensal)
100% R$
18.5 - DIRF - Anual (retenções do IRRF) informação anual c/ controle mensal 17- H 1"
90% R$
18.6 - TFF / TLF pagamento (anual) - vencimento anual em Março/XX em SSA - (depender do município)
«Mensal»
18.7 - Inventário (mensal e anual) - multa anual por RICMS/UF?
50% RS
18.8 - Termo de Opção para o SUPERSIMPLES (na abertura ou só em Janeiro/xx)
20%
2U%
18.9 - Declaração: DMED/DMOB( instituida pela SRF art. 113 CTN -transmitida pelo contribuinte).

244,88
612,20
61,22
1.224,40
1.101.96

19-J - SERVIÇOS AUXILIARES QUE NÃO CONSTAM NO CONTRATO (custo por hora/documento) - parte IX
(serviços não contratados porem necessários)
19.1 - Rescisões extras: Homologação por empregado sem FILIAÇÃO ou ASSOCIAÇÃO no sindicato/SRT
19.2 - Carnê do INSS preenchimentos, pesquisa site para autônomos + Livros Caixa (por hora).
19.3 - Homologações de RESCISÕES em Sindicatos, SRT, CCP, exceto na PJ (custo por hora)
19. 4 - Demonstrativo de Faturamento dos últimos 12 meses! cadastro bancário preenchimento (sem assinar)
19.5 - Questionário IBGE (é uma pesquisa não serviço de contabilidade) - fica a critério do contador
19.6 - Acompanhamento de Processos nos órgãos públicos (Fica de livre negociação - quantidade de ...)
19.7-Certidões negativas (serviço regular de interesse do cliente) - depende da quantidade e complexidade.
19.8 - Visitas extras de urgências solicitadas pelo cliente ao Contabilista - por hora técnica.
19.9 - Levantamento Patrimonial - solicitado por clientes ou mandado judicial (hora técnica)
19.10 - Visitas técnicas - por escrito, eventual solicitada por empresários em reunião especial.
19.11 - Transmissão de GFIP (Em atraso) + Retificação de Declarações PF ou PJ até L. Pres. (17-1—1I)
19.12 - Balancete extra solicitados por clientes (o Contabilistas deve verificar a complexidade) 12-C
19.13 - Recálculos simples + emissão de guias "DAE, DARF, DAM" e/ou outros serviços.

R$ 73,46
R$ 122,44
R$ 122,44
RS 111,42
R$ 624,45

6%
10%
10%
9%
51%

A combinar por CND
20%
R$ 244,88
80%
R$ 979,52
R$ 734,64
60%
R$ 342,83
28%
R$ 489,76
40%
0,513%
R$ 6,28

20-K -ATENDIMENTO ESPECIAL AOS CLIENTES DO MEI E SITUAÇÕES ESPECIAIS - parte X
Contrato de Serviços Contábeis - Honorários ou Taxa de Serviços em 2019
Micro Empreendedor Individual - MEI (Consultoria, Formalização, Impressão documentos+DASN ) Inicio das Atividades
Micro Empreendedor Individual - MEI (Consultoria; Impressão documentos; Abertura de Processo; TVL; Alvará; DASN )
MEI já formalizado - Abertura de processo: TVL, Alvara de Funcionamento ou Publicidade (Por processo)
Micro Empreendedor Individual - MEI (Consultoria Mensal sem empregado com Livro Caixa e DAS)
Micro Empreendedor Individual - MEI (Consultoria Mensal com empregado, com Livro Caixa, DAS, FGTS, GPS)
Micro Empreendedor Individual - MEI (Consultoria e Contabilidade ITG-1 000 sem empregado, DAS )....
Micro Empreendedor Individual - MEI (Atualização cadastral 2010 a 2019 com Guias e Obrigações Acessórias )
Transformar MEI em Micro Empresa - ME 1 até R$ 180 mil/ano (Consultoria e atendimento)
Processo de BAIXA do MEI + Atualização
-

.
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,00
115.00
120,00
230,00
250,00
360,00
612,30
400,00

21- L - HONORÁRIOS FLEXIVÉIS COM BASE NO FATURAMENTO MENSAL: Orientação básica - parte XI
Para evitar que o profissional da Contabilidade perca seu cliente para outro colega por rédução dos seviços contábeis, em virtude dos
HONORÁRIOS mensais se tornarem incompativéis, por redução ou ocilação "baixa" do faturamento (problemas internos na gestão ou
insuficiência financeira do cliente), deverá ser inserido esta possibilidade no Contrato de Serviços em virtude desta sazonalidade ser a causa
principal para o cancelamento do contrato com o cliente. O Sindiconta aconselha formalizar um aditivo com prazo determinado e cobrar os
honorários ou taxas de serviços mensais por porcentagem (%) à saber:
Para o faturamento de R$ 40.000,01 à 4.800.000,00(1%) sobre o faturamento e, que não fique menor que o valor original - Parte 1
Para faturamento mínimo real de R$ 60.000,00 X 1% = R$ 600.00 mensal *parte 1 - item 1 "ME" 30 mil = mínimo de
979,52
R$
OBS: Opção inicial de 1%, 2%, 3% ou mais, fica à critério das partes negociarem qual a melhor e justa percentagem.
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22.M CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS 'OBRIGATÓRIAS" em 2019 parte XII
-

-

Taxa Associativa mensal (Filiados e Associados facultativa) vencimento no final de cada mês ou a combinar
Contribuição Sindical do Profissinal (Contabilistas e Profissonais Liberais) .vencimento 28/0212019 art. 579 CLT.
Cont. Sindical do Empregado (1 dia de salário do Contabilista e a Fins) venc. 31/03/2019 art. 545/578/579/580 CLT.
Contribuição Sindical Patronal (Empresas Contábeis) SESC-BIA - vencimento 31/01/2019 art. 580 à 582 CLT.
Anuidade CRC-BA Contador vencimento 31/03/2019 Lei 12.249/10 art. 76/77 (Res. CFC 1.531/201 7-IPCA 0,00%)
Anuidade do CRC-BA Técnico em Contabilidade vencimento 31/03/2019
Mais de 2 sócios consulte o Conselho
Anuidade do CRC-BA Empresa até 2 sócios vencimento 31/03/2019
Anuidade do CRC-BA EIRELI vencimento 31/03/2019 Isentas da anuidade as FI (Firmas Individuais)
-

R$
R$

-

-

-

-

R$
R$
R$
R$
R$

-

-

-

-

....

-

-

22,00
169,00
01/30 avos
234.00
562,00
503,00
562,00
279,00

Liberação da DHP ELETRÔNICA Declaração de Habilitação Profissional para Livro Diário Contábil Resolução 1364/2011/1403/12
-

-

23-N Honorários Contábeis para Prestação de Contas Eleitorais
-

-

Campanha 2020 Parte XIII
-

244,88
1 Valor da Hora Técnica para explicar ao pré-candidato as regras eleitorais (9.1)
20% R$
1.1 Hora técnica para explicar ao Candidato as regras eleitorais para Vereador
367,32
30% R$
1.1.2 Hora técnica para explicar ao Candidato as regras eleitorais para Prefeito
40% R$
489,76
1.2 Orientação do Contador ao Candidato, como se filiar a seu partido
20% R$
244,88
2 Orientação de quais os documentos a serem entregue ao TRE-BA (Custos da Campanha)
244,88
20% R$
3—Orientação do Contador como fazer o orçamento de toda a campanha Vereador
300% R$ 3.673,21
3.1 Orientação do Contador como fazer o orçamento da campanha do Prefeito
400% R$ 4.897,61
4 Prestação de Contas diárias no comitê eleitoral do partido (por serviços específicos) por Hora Técnica
20% R$
244,88
5 Contador responsável pela prestação de Contas do comitê eleitoral ao TRE(mês)
800% R$ 9.795,22
5.1 Contador responsável pela prestação de Contas do Vereador ao TRE (mês)
400% R$ 4.897,61
5.2 Contador responsável pela prestação de Contas do Prefeito ao TRE (mês)
600% R$ 7.346,42
5,3— Prestação de Serviços extra-campanha ao candidato (assuntos pessoais) mês
100% R$ 1.224,40
6—Prestação de serviços diversos (Analise do Caixa Contábil interno) por analise
50% R$
612,20
6.1 Prestação de serviços diversos (Analise do Caixa Contábil interno) por mês
170% R$ 2.081,48
7—Consultoria da Legislação eleitoral, resoluções TSE/TRE, Propagandas/Trabalhista
400% R$ 4.897.61
100% RS 1.22440
8— Conciliação financeiro da conta corrente PJ, com a prestação de contas mensal
.1 1*7
400% R
9 —Assessoria do Contador ao Candidato durante o período da campanha /mês (extra contrato)
20% 'i
9.1 Emissão e controle dos Recibos Eleitorais eletrônicos no sistemas SPCEITRE (por hora técnica)
800% R$ 9.7i15.22
10—Assessória Contábil e Jurídica do Contador/Advogado durante a campanha /mês
1000% R$ 12.244,03
11—Coordenação geral da campanha exercida por Contador ao Candidato Imês
200% RS 2.448.81
12— Palestra realizada ao candidato e a seus auxiliares "equipe da Campanha 2h (por contador)
300% R$ 3.673,21
12.1— Curso "Como ser um Candidato Nestas Eleições" e legislação atual Lei n°9.504/1997 - 4h
400% R$ 4.897,61
12.2— Curso de 6h para Como ser um Candidato e prestação de contas" cartilha de 4h
ATENÇÃO: O Contador é responsável solidário pela contabilidade eleitoral art. 1.177 do NCCB CPB art. 294, 299 e 171.— CFC Resolução
n° 560/1983 itens de 1 à 48 atenção para o 31/ Decreto 9.295/46 artigos 12 e 25 CBO, Contador n° 2522-05 /2522-10 Técnico em
Item 04- Eleições
Contabilidade n° 3511-05 e 3511-15. Resolução TSE no 23.406/2014 art. 33 § 40/ Resolução n° 23.463/2015 art. 41 §
2016. Resolução n°23,553/2018; Resolu2ão n°
/2019; Resolução n°
/2020.
24.0 Honorários Contábeis para Õrgãos Públicos e Autarquias por Períodos— 2019 Parte XIV
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

50

-

-

1 Valor da Hora Técnica para explicar a Contabilidade Pública ao Gestor
489,76
40% R$
1.1 Hora técnica para assessoria contábil e financeira ao Contratante
61220
50% R$
1,1.2— Hora técnica para o Contador Perito Judicial na assessoria Contábil em Licitações (13.13)
60% R$
734,64
2— Valor da Hora Técnica do auxiliar de contabilidade para execução prática
122,44
10% R$
3—Contabilidade mensal da entidade ou instituição pública c/ B. Patrimonial.... (com base: 10-A, 11 -13 e 12-C)
R$
4—Atualização da Contabilidade anual de repartição pública com B.Patrimonial... (idem item 3 e item 16.G)
R$
5—Assessória Contábil a Prefeituras e Câmaras de Vereadores Autarquias
400% R$ 4.897,61
6— Consultoria Contábil e Pericial a entidades publicas e seus gestores
500% R$ 6.122,01
7—Perícia Contábil a entidades publicas e seus gestores por ano fiscal
900% R$ 11.019,63
R$
8 Outros serviços prestados e não listados (De livre negociação entre as partes)
ATENÇÃO: responsabilidade solidária art. 1.177 NCCB CPB art. 294, 299 e 171. CFC Resolução n° 560/1983. CBO Contador 2522-0
/Perito Contábil 2522-15 -Técnico 3511-05,3511-15 e CBO 4131-10 - Auxiliar Contabilidade Decreto 9.29546 ait 1? 25
25 P -Honorários Contábeis para Empregador Doméstico Urbano —2019 Parte XV
-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

.

-

-

-

244.88
20% RS
1 Hora Técnica para orientara contratação de uma Empregada Domestica (18.1)- LC 150/2015
173,87
2— Contrato individual, cadastro no e-SOCIAL, emissão guias, registro na CTPS/mês
14,2% RS
61,22
3—Serviço de manutenção da folha de pagamento (mensal) e orientação por colaborador
5% R$
183,66
15% R$
4—Demissão: Aviso prévio, TRCT-e, SD, multa 40% do FGTS e Homologação no mês acordado
"CBO: 5121-05 Empregado Domestico de serviços gerais, Baba, Jardineiro, Motorista, Arrumador, Lavadeira, etc."
5— DIARISTAS (Não são Empregadas Domesticas ) recebem a remuneração no final da diária Com RECIBO e sem descontos.
ATENÇÃO: São DIARISTAS, as pessoas que trabalham só 2 (dois) dias alternados por semana e faz seu próprio horário
26 Q -Honorários Contábeis p/ "Caseiro e Vaqueiro" na Zona Rural CEI. Parte XVI
-

-

-

-

-

-

-

-

1 Hora Técnica para orientar a contratação de um CASEIRO (Sítio ou Fazenda) (6.1)
20% R$
2— Hora Técnica para orientar a contratação de um VAQUEIRO (Sitio ou Fazenda) (6.1)
20% R$
3—Contrato individual via CEI (INSS), cadastro no e-SOCIAL, CTPS, Emissão da folha/no mês
15% R$
4 Manutenção da folha de pagamento (mensal), "GPS- CEI", FGTS, IRRF por colaborador
8% R$
5—Demissão (19-J): Aviso, TRCT-e, SD, multa 40% do FGTS e Homologação/CSP/mês
15% R$
"CBO: 5121-05 Caseiro! CBO 6231-25 Vaqueiro Equinos "cavalos"! CBO 6231-15 Vaqueiro de Gado de Leite."
-

-

-

-

244,88
244,88
183,66
97,95
183,66
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27-R - ORIENTAÇÃO P/ OS PROFISSIONAIS (base CEPCICFC e no Estatuto do SINDICONTA-Ba) - parte XVII
Obriqacões e Responsabilidades Solidária dos Contabilistas e Empresários Contábeis.
O Contabilista deverá firmar CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÂBEIS e nele constar 5 (cinco) itens importante: QUEM CONTRATOU
QUEM; que serviços foram contratados "discriminar; quanto vai ser cobrado pelos serviços, data de vencimento, forma de reajuste, e qual a
onde vão ser ser resolvidas os conflitos - que justiça"estatal ou arbitral, Cidade, UF, data e assinatura das partes.
> As contratações dos serviços deverão ser sempre por escrito e estabelecer qual a quantidade e responsabilidade das partes.
Importante: Quando o profissional for contratado com vinculo empregatício no regime da CLT, por hora, no caso de desligamento deverá
preencher o Termo de Transferência de Responabilidade Profissional - TTRP do Contador com o DISTRATO do Contrato de Serviços
Contábeis - CEPC.
• No CEPC/CFC- resolução 803/96 art. 80 (1.307/12) - diz, é vedado ao Contabilista oferecer ou disputar os serviços profissionais mediante
aviltamento (redução dos honorários mensais) ou concorrência desleal entre os profissionais (Contadores e Tec. em Contabilidade).
Retirada de Pró Labore com emissão de DECORE: A partir de Janeiro de 2016, no ato da emissão do DECORE, a informação será
compartilhada com o CRC-BA, CFC, RFB, COAF, CAIXA, INSS, SERPRO e a GFIP. Informar o valor e as retenções
"Base Legal: CFC RESOLUÇÕES 1.364/2011 E 1.403/2012/! CPB - Art. 294/299/297/171"
ALERTA: Os valores levantados e discriminados neste documento tem a finalidade única e exclusiva em virtude do clamor da classe contábil
baiana, por um meio alternativo que direcione os profissionais na cobrança uniforme e referencial os serviços oferecidos e contratados. (Os
honorários serão sempre livremente cobrados e convencionados entre às partes contratantes, sem interferência das intituições representativas
da profissão - CRC-BA, SESCAP-BAHIA. IBRACON-BA e SINDICONTA-BA).

* E uma obrigação e bom senso dos CONTABILISTAS - manter a qualidade, o preço justo dos serviços contábeis justo a seu conhecimento.
* VALOR DO

SERVIÇO: Faça seu orçamento facultativo, imprima com base nessa planilha *

O SINDICONTA-BA, representa os estudantes do curso de Ciências Contábeis do 10 ao 81semestre]
[Os Contadores. Técnicos em Contabilidade, Bachareis e Profissionais Liberais registrados - e os Auxiliares]
[Consulta a legislação e os regulamentos do SINDICONTA-BA]

ATENÇÃO: Os valores dos Honorários das organizações contábeis (PJ), consultar o SESCAP-BAHIA.
Planilha 2019 reajustada pelo índice INPC acumulado 3,43% e aprovada na reunião em 16/01/2019 a sua publicação.
Novo Código de ética do CFC: Norma - NBC PG 01 - em vigor a patir de 01/junho/2019 - que altera a Resolução: n° 1.307/2010.

VALORES DE REFERÊNCIAS POR ANO (2009 à 2019)
2009
2010
2011
2012

(inicial)

0%
R$ 500,00
10%
R$ 550.00
10%
R$ 605,00
15%
R$ 695,75
Esta planilha possúi todos os direitos reservados a
CONTABILIDADE MOURA EIRELI-ME ® - REGISTRO 10 OFICIO
TD190342 TJBA 1565.AB024529-7.F56IGR2GSJ - Cessão de uso
ao SINDICONTA-BA de julho de 2009 a Dezembro de 2019.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

-

12,00%
10,00%
10,00%
10,00%
7,00%
4,00%
3,43%

R$
R$
R$
R$
R$
RS
(INPC/IBGE) R$
R$

799,25
879,18
967,09
1,063,80
1.138,27
1.183,80
1.224,40

-

Salvador-Ba, 16 de Janeiro de 2019

A diretoria do Sindicato - SINDICONTA-BA
Gestão 2018 á 2021 - ativa por 10 anos -2009 á 2019
[Validade até 31/12/2019]
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SINDICONTA- BA - Sindicato dos Contabilistas do Estado da Bahia.

Av. Sete de Setembro n° 174, 70 And, Sala 704, São Bento, Cep: 41.060-001, Salvador-BA
Telefone: (71)3322-8080/3011-8172/ 3022-8081 - site: www.sindiconta.ba.org.br
E-maus: ate ndlmentopf©sindlconta-ba.org.br 1 eventosslndiconta-ba.org.br

ANEXO 1-DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

SERVIÇOS
Fechamento e Revisão da Prestação de Contas Mensal
Análise das informações Contábeis eniadas ao SKA
Acomparnamenb dos Limites Constitucionais e Legais
Respostas das t\btificações Mensais (tens Contábeis)
Implementação das normas contábeis e realizaáo de arçamentos patrimoniais
Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal (RGF - LRF)
Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO - LRF)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

PERIODO
JUN
JUL
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

x

X

Levantamento das informações para as Audiências Públicas (Resultado Orçamentáo,
Resultado Primário, Resultado Nominal. Despesa de Pessoal e DMda Pública)
Informações do RREO e RGF no SONFI
Informações do Balanço Anual noSO\iFl
Acompanhamento da Situação do CAUC
Levantamento Informações da CIRF dos Prestadores de Serviços
Orientações e Respostas às Consultas Fomiuladas pelo Cliente
Elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o quadnenio 2022/2025 - PPA
Elaboração dos Projetos de Leis das Dreteizes Orçamentárias anuais- LDO
Elaboração dos Projetos de Leis Orçamentárias anuais - LOA
Alimentação do banco de dados do SCPS
Alimentação do banco de dados doSPE
Acompanhamentoeconferênciamensal dos dadcsdoSIGA

Rua A, Lot

-

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

'--o Quinta do Inglês, no 114 - Sala 26 -Shopping Vilia Inglesa Santo Antônio de ,esus-Ba CEP 44.571069
Fone 75 3631-5455 - v'ww.farcsbrasiI.cani.br - CNPJ 26.763.283/0001-63

X

X
X
X

X
X
X
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FAROS BRASIL

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/11/1968,
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, CONTADOR, CPF n° 446.149.005-00, CARTEIRA
DE IDENTIDADE PROFISSIONAL n° BA-014518/0-2, órgão expedidor CRC - BA, residente e
domiciliado na TRAVESSA ESMERALDO GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA, BA, CEP
45300000, BRASIL.
REBECA RODRIGUES DE SOUZA LUCCIOLA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 09/06/ 1 994,
casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, FISIOTERAPEUTA E EMPRESARIA, CPF n°
047.220.795-44, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1322986274, órgão expedidor SSP - BA, residente e
domiciliada na TRAVESSA ESMERALDO GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA, BA, CEP
45300000, BRASIL.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA,
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da
Bahia, sob NIRE n°29204370340, em 23/1212016, com sede Rua A, 114, Loteamento Quinta do Ingles Si
26, Centro Santo Antônio de Jesus, BA, CEP 44571069, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa JurídicalMF sob o n° 26.760.283/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a
presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio
MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA com os poderes e atribuições de representação ativa e
passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA SEGUNDA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou propriedade.
DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CLÁUSULA TERCEIRA. Os serviços contábeis desenvolvidos terá, exclusivamente, a
responsabilidade técnica do contador Magnovaldo Rodrigues de Souza, CRC BA 014518/0-2.
DA MUDANÇA DE NOME STADO CiVil, 1W SÚ(l.\

Req: 81900000986258

JUCEB

"R.tJJ&CQ

POUAÁ.

Página 1

Certifico o Registro sob o n° 97901526 em 13/09/2019
Protocolo 195523257 de 06/09/2019
Nome da empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA NIRE 29204370340
Este documento pode ser verificado em http:/Iregin.juceb.ba.gov.brÍAUTENTICACAODOCUMENTOSIAUTENTICACAO.aspx
Chancela 182524439936306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 1310912019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Documento Assinado Digitalmente por: EGNALDO PITON MOURA - 19/03/2021 09:56:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 391a64ef-0ec6-48bc-9fe3-a6fd0fc6a716

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FAROS BRASIL
ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ n'26.760.28310001-63

CLÁUSULA QUARTA. Altera-se o nome da Sócia REBECA DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA
para REBECA RODRIGUES DE SOUZA LUCCIOLA em vista de Ato de Casamento Civil, passando do
estado civil de Solteira para Casada em Comunhão parcial de Bens.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do
contrato social permanece SANTO ANTONIO DE JESUS-BA.
CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas cm atos já arquivados e que r1io ri!n
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
Em face das alterações acima, consolida-se o Contrato Social, nos termos da Lei n° 10.406/2002,
com a seguinte redação:
CONSOLIDAÇÃO

.

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/11/1968,
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, CONTADOR, CPF no 446.149.005-00, CARTEIRA
DE IDENTIDADE PROFISSIONAL n° BA-014518/0-2, órgão expedidor CRC - BA, residente e
domiciliado na TRAVESSA ESMERALDO GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA, BA, CEP
45300000, BRASIL.
REBECA RODRIGUES DE SOUZA LUCCIOLA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 09/06/1 994,
casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, FISIOTERAPEUTA E EMPRESARIA, CPF n°
047.220.795-44, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1322986274, órgão expedidor SSP - BA, residente e
domiciliada na TRAVESSA ESMERALDO GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA, BA. CEP
45300000, BRASIL.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LI DA,
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da
Bahia, sob NIRE n°29204370340, em 23/12/2016, com sede Rua A, 114, Loteamento Quinta do Ingles Si
26, Centro Santo Antônio de Jesus, BA, CEP 44571069, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa JurídicalMF sob o n° 26.760.283/0001-63, deliberam, de pleno e comum acordo, Consolidar seus
Atos Constitutivos, nos termos da Lei ri0 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

o

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial FAROS BRASIL ASSESSORIA
CONTABIL LTDA e nome fantasia FAROS BRASIL.
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA A, 114, LOTEAMENTO QUINTA DO INGLES
SL 26, CENTRO, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44.571-069.
CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual, desde que ap o '. do pelos votos correspondentes dos sócios,
no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos e e art./1.076 da Lei n° 10.406/2002.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FAROS BRASIL
ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ n°26.760.283/0001-63

3

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objetos sociais:
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO.
CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
6920-6/01 . atividades de contabilidade.
8211-3/00 - serviços combinados de esêritário e apoio administrativo.
CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 23/12/2016 e seu prazo de duração é
indeterminado.
DO CAPITAL SOCIAL

S

SEXTA: O capital social subscrito será de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em
20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em
moeda corrente do país.

CLÁUSULA

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:
MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA, com 19.000 (Dezenove Mil) quotas, perfazendo um total
de R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
REBECA RODRIGUES DE SOUZA LUCCIOLA, com 1.000 (Um Mil) quotas, perfazendo um total de
R$ 1.000,00 (Mil Reais)
Totalizando o valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

CLÁUSULA

SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito
de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.

CLÁUSULA

OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integratizaçâo do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE
CLÁUSULA

NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio
MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA com os poderes e atribuições de representação ativa e
passiva na sociedade, judicial e extraj udi cial mente, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar • alienar bens imóveis da sociedade, sem
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FAROS BRASIL
ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ n'26.760.28310001-63

/

autorização do outro sócio.
Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a
título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.
DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CLÁUSULA DECIMA. Os serviços contábeis desenvolvidos terá, exclusivamente, a responsabilidade
técnica do contador Magnovaldo Rodrigues de Souza, CRC BA 014518/0-2.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social. eia 1 .1e
Ii;.
administrador prestará contas justificadas de sua administração, PretciIo a eItR'ia
do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos súcios, na pruporçu dc
quotas, os lucros ou perdas apurados.

mi,i ,

§ 11 Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de
resultado do período apurado.
§ 20 A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos
sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e iquiado cem ht'
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em kztlanço espe
IL e
Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em Outros casos cm que a sociedade se resolva
em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações

de consumo, fé pública ou propriedade.

Pziiiia 4
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CNPJ n°26.760.283/0001-63

CNPJ n°26.760.283/0001-63
DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo
consenso dos sócios, com observância da Lei it° 10.406/2002.
FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de SANTO ANTONIO DE JESUS-BA para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

o

SANTO ANTONIO DE JESUS - BA,3 de setembro de 2019.

GNOVALDO RODRK3U DE SOUZA

REBECA ROD

- - -

DE SOUZA LUCCIOLA

. - jaiienao.do.3Olicio de Notas de Feira de Santana - Bahia

Rac'nhecO por Seme'1&re OOUt fliniajo)
p.ECA ROVRiGUE•o DE SOUZA LUC1
rrio1:RS2,42 FI?.i51 ,12 FECin0.66
POE:RS0,10 WPfi50.O5 lota$:R5:.0
Sabia); 11n16.*705825 5
Em Teatemo!O (
STITUTO
JOSE MA RCOSOE MATOS TE
jEIRADE SANTANA - BA O'

ja TA8ELIONATO O • :

ré

1..

.Io

Réca n118 CO 0r .~lhanCIk 0001- fjrr
W0tOAt.DOR0Un1 Sub
em .lotBl. R52,
otú];

KILENAAt. .

-

Dou PC. SaritoAnton de esua, O4oJ
0ttiitbTO de.2619.
é17124-4A -"•
Sé1oÇs): 924.
ConCu1te* tjba.jUa.br/aVtCi4T - A-
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

A Sociedade FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA estabelecida na(o) RUA A
114, LOTEAMENTO QUINTA DO INGLES SL 26, CENTRO, SANTO ANTONIO DE JESUS,
BA, CEP 44.571-069, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e
declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14/1212006.
- -

Código do ato: 315
Descrição do Ato: Enquadramento MIO ROEMPRESA

SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, 28 de novembro de 2016.
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Ministério do Desenvolvimento, lndista cniô Uerior
Secretaria de Comércio e ServiçÕ
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Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
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SOCIEDADE LIMITADA:
FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:
MATHEUS DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido
em 07/05/1992, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF no
044.282.095-09, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 05032640715, órgão
expedidor CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - PR, residente e domiciliado no(a)
TRAVESSA ESMERALDO GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA, BA, CEP
45.300-000, BRASIL..

•

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
18/11/1968, CASADO em COMIJNHÃO PARCIAL DE BENS, CONTADOR, CPF no
446.149.005-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL n° BA-O 14518/0-2, órgão
expedidor CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA, residente e domiciliado
no(a) TRAVESSA ESMERALDO GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA, BA,
CEP 45.300-000, BRASIL.
Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial FAROS BRASIL
ASSESSORIA CONTABIL LTDA e nome fantasia FAROS BRASIL.
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA A, 114. LOTEAMENTO QUINTA
DO INGLES SL 26, CENTRO, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44.571-069.
CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art.
1.076 da Lei n° 10.406/2002.
DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE;SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E
APOJO ADMINISTRATIVO.
CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
6920-6/01 - atividades de contabilidade.
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento
e seu prazo de duração é indeterminado.
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CdN'FMTt bÂ.SQIEDADE LIMITADA:
FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
DO CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R$ R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R$ R$ 1,00 (Um Real) cada urna.
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.
Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:
MATHEUS DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo
um total de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado;
MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um
total de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado;
CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
. a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade
de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE
CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA com os poderes e atribuições de
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticai
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).
•

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada
mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios.
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do
ano a partir de resultado do período apurado.
§ lO

§ 21A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que
aprovada pelos sócios cotistas.
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CdNTIÁTb bIL.Sc€IEDADE LIMITADA:
FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o
caso.
DO FALECIMENTO DE sócio
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.
Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio.
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

S

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou propriedade.
DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos
pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.406/2002.
FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de SANTO ANTONIO DE JESUS-BA
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.
SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, 28 de novembro de 2016.
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CNPJ n° 26.760.283/0001-63
MATHEUS DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA,
nascido em 07/05/1992, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS,
EMPRESARIO, CPF n° 044.282.095-09, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO no 05032640715, órgão expedidor CNH - PR, residente e domiciliado
no(a) TRAVESSA ESMERALDO GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA,
BA, CEP 45300000, BRASIL.
MAGNO VALDO RODRIGUES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
18/11/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, CONTADOR, CPF no
446.149.005-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL no BA-014518/0-2,
órgão expedidor CRC - BA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA ESMERALDO
GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA, BA, CEP 45300000, BRASIL.
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial FAROS BRASIL ASSESSORIA
CONTABIL LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29204370340, com
sede Rua A, 114, Loteamento Quinta do Ingles Si 26, Centro Santo Antônio de Jesus,
BA, CEP 44.571-069, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
JurídicalMF sob o n° 26.760.283/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

..

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. REBECA DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA admitido
neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 09/0611994, SOLTEIRA,
FISIOTERAPEUTA, CPF no 047.220.795-44, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
1322986274, órgão expedidor SSP -. BA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA
ESMERALDO GALVAO, 539, CASA, RODAO, AMARGOSA, BA, CEP 45300000,
BRASIL.

•

•: :•
r:
:• S:.:

Retira-se da sociedade o sócio(a) MATHEUS DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA,
detentor de 10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada
uma, correspondendo a R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio(a) MATHEUS DA SILVA RODRIGUES DE
SOUZA transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$ 1.000,00

44
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE FAROS BRASIL
ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CNPJ n° 26.760.283/0001-63
(Hum Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio REBECA DA SILVA RODRIGUES
DE SOUZA, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.
O sócio(a) MATHEUS DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA transfere quotas de
capital social, que perfaz o valor de R$9.000,00 (Nove Mil Reais), direta e
irrestritamente ao sócio MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA, da seguinte
forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.
Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a), o capital
social da sociedade no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais) dividido em 20.000
(Vinte Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e
iritegralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído:
MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA, com 19.000(Dezenove Mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
REBECA DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA, com 1 .000(Um Mil) quotas.
perfazendo um total de R$ 1.000,00 (Mil Reais)
Totalizando o valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

S

DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE
a(o) Sócio(a) MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA com os poderes e
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmentc
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo eni''
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

4a...,

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°1 DA SOCIEDADE FAROS BRASIL
ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CNPJ n° 26.760.283/0001-63
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos L1ireiio'
obrigações resultantes do contrato social permanece SANTO ANI'ONIO DE J1-SL'SBA.
CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, 13 de julho de 2017.
MAT

SILVA RODRIGUES DE SOUZA
CPF: 044.282.095-09

GNOVALDO ODRIe ES DE SOUZA
CPF: 446.1 905-00
e
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Certifico o Registro sob o n°97679647 em 14/07/2017
Protocolo 174169620 de 14/07/2017
Nome da empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME NIRE 29204370340
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.brfAUTENTICACA000CUMENTOS/AUTEN T ICACAO .aspx
Chancela 244872927245840
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE FAROS BRASIL
ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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REPÚSUCA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

27/12/2016

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERODE INSCRIÇÃO

26.760.28310001-63
MATRIZ

2311212016

NOME EMPRESARIAL

FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

FAROS BRASIL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R A (LOT QUINTA DO INGLES)

114

SALA 26

CEP

44.571-069

-

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

CENTRO

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

TELEFONE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GUIGASOTRABALHO@GMAIL.COM

(75) 3631-5455 /(75) 8824.7854

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
—n
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

23/12/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

-

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 27/1212016 às 17:38:16 (data e hora de Brasília).

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27112/2016

https://www.reCeita.fazenda.gov.brlPessOaJuridiCafCNPj/cnpjrevalim pressao/lmprimePagina.asp
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PODER JUDC.ÁRi
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.760.283/0001-63
Certidão n°: 34787349/2020
Expedição: 29/12/2020, às 13:24:56
Validade: 26/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

•

Certifica—se que FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.760.283/0001-63, 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.

tDúv.das r.suqestes: cncit@s:.jkls
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
SANTO ANTONIO DE JESUS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N°. 7460/2020
Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(').

.

Nome

C.G.A

C.N.P.J.

FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

1585200177

26.760.28310001-63

Endereço:
RUA A 1 - LOTEAMENTO QUINTA DO INGLES, 114 SHOP.VJNGLESA CENTER LOJA 26/22ETAPA PAVIMENTO
Bairro:
CENTRO

CEP:

Município:

UF:

44571069

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da
Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços
Conforme código de controle informado abaixo.
Certidão emitida via internet em:
09/12/2020

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 09/03/2021

47547.7460.20201209.N.40.4817378
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AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS

1 rn p ri mi r

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

26.760.283/0001-63
Inscrição:
Razão Social: FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
R A 114 LOT QTA DO INGLES / CENTRO / SANTO ANTONIO DE JESUS / BA /
Endereço:
44571-069

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: 11/12/2020 a 09/01/2021
Certificação Número: 2020121105464524001137
Informação obtida em 21/12/2020 08:17:17
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Voltar

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 26.760.283/0001-63
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 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 âmbito 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 no 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 às 13:19:55 do dia 29/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2021.
Código de controle da certidão: 2E03.B4D2.1920.2B7C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 26/11/2020 14:03

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°: 20203516265
RAZÃO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

26.760.283/0001-63

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 26/11/2020, conforme Portaria n°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 apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
i

a

e 2a Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 29/ 12/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
26.760.283/0001-63

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 1 21/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.
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TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRIVÕRIOS

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

e

mitida gratuitamente pela internet em: 29/12/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.QDM2.0956.RUC5.HFV5.NPZK
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 dei
NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

29/12/2020 16:26:49

21/01/2015

SISCOAF - Sistema de Controle de Atividades Financeiras
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COAF
Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Unidade de Inteligência Financeira do Brasil

Número de Habilitação

00005990-55

COMPROVANTE DE HABILITAÇÃO DE Data da Consulta
21/01/2015 17:09:28
PESSOA OBRIGADA

Nome Empresarial/Nome

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Nome Fantasia

Segmento(s)

CFC - Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento
ou assistência
Situação da Habilitação no Coaf

Data da Habilitação

Ativa

21/01/2015

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O presente cadastro está previsto no inciso IV do artigo 10 da Lei 9.61 3/98.
A sua existência, porém, não assegura o integral cumprimento, por parte da pessoa cadastrada, das obrigações de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.
O cadastro da Pessoa Obrigada no COAF não substitui outras obrigações junto a órgãos tais como: Receita Federal do Brasil,
Previdência Social, Secretaria Estadual da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda, etc.
O COAF não autoriza a atividade e funcionamento da Pessoa Obrigada, devendo esta cumprir com as obrigações legais
junto aos Órgãos competentes.
1

https:Ilsiscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-internetlpages/cadastroPO/impressaoComprovanteCadastro.jsf

1/1

04/01/2019

SISCOAF - Sistema de Controle de Atividades Financeiras
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COAF
Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Unidade de Inteligência Financeira do Brasil

Número de Cadastro

00212247-22

COMPROVANTE DE CADASTRO DE
PESSOA OBRIGADA NO COAF

Data da Consulta

04/01/2019 12:23:14

CNPJ

26.760.283/0001-63
Nome Empresarial

FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABI L LTDA - ME
Nome Fantasia

FAROS BRASIL
Segmento(s)

COFECON - Economista - Serviços de assessoria, consultoria, auditoria, aconselhamento
ou assistência
CFC - Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou
assistência
COAF - Serviços de assessoria, consultoria, auditoria, aconselhamento ou assistência

Situação do Cadastro no Coaf

Data de Cadastro

Ativo

01/07/2017

Data da Atualização Cadd;trl

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O presente cadastro está previsto no inciso IV do artigo 10 da Lei 9.613/98.
A sua existência, porém, não assegura o integral cumprimento, por parte da pessoa cadastrada, das obrigações de prevenção e
combate à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.
O cadastro da Pessoa Obrigada rio COAF não substitui outras obrigações junto a órgãos tais como: Receita Federal do Brasil,
Previdência Social, Secretaria Estadual da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda, etc.
O COAF não autoriza a atividade e funcionamento da Pessoa Obrigada, devendo esta cumprir com as obrigações legais junto aos
Órgãos competentes.

https:llsiscoaf.fazerida .gov.br/siscoaf-internet/pages/cadastroPO/impressaocomprovantecacjastrojsf
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Curso de Ciências Contábeis
Reconhecido pelo Decreto
N O 70.799/72 n.o.u. 5 / 7 /72

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A Empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME de CNPJ n2
26.760.283/000163 representada pelo Sr Magnovaldo Rodrigues de Souza declara de
que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 79 da
Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei n2 8.666/93,
atestando que no possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que
•

exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como no possui nenhum
funcionário menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos.
Santo Antonio de Jesus-Ba., 29 de dezembro de 2020

MAG NOVALD
CRC/Ba.

ES DE SOUZA
9 14.518/0-2

CPF 446.149.005-00

Rua A, Loteamento Quinta do Inglês, n° 114- Sala 26— Shopping Villa Inglesa - Santo Antônio de Jesus-Ba CEP 44.57 1069
Fone 75 3631-5455 - www.farosbrasil.com.br - CNPJ 26.760.283/0001-63
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FAROS BRASIL

VENCIMENTO

PAGAR IRSI

DEZ/2018

19/12/2018

CHEGOU SUA FATURA DA 01.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

262,40

CÓDIGO MINHA DI
400491637828

Emissão em 06/12/2018
Período de 03/11/2018 a 03/12/2018

QUE TAL
FALAR COM A
GENTE PELO
WHATSAPP?

CTC SALVADOR BA PL4

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
A LOT QUINTA DO INGLES 114
CENTRO
44571-069 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

1

1 1 IUhlIIlIIIlIIIItIllU

Adicione o Assistente
Virtual da 01: 131) 3131 3131.
Um jeito rápido e fácil de
receber informações da
sua conta.
MUDE PRA CONTA MINE.

liii H 1

7200039896 00000 00000000000 10 051218

SERVIÇOS UTILIZADOS

DI TOTAL
•

MAGNOVALDD RODRIGUES DE SOUZA
CPF: 446.149.005-00
NÚMERO DO CLIENTE: 2292137860
NÚMERO DA FATURA: 76223870
N'PARA OÉBITU AUTOMÁIIC:1 40049161782&

253,84

i0FIXO
OHNTERNET
01 TV
+ Pacotes Adicionais de TV

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

253,84

CÓDIGO MINHA 01

400491637828
www.oi.com.br/MinhaOi

Atem disso, você...
utilizou minutos a mais do plano em ligações Locais

0,48

realizou chamadas de longa distância

2,79

SUBTOTAL

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo.
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

25751

Multa e Juros

ENTENDA SEU CONSUMO

5,29

O valor da sua fatura nos últimos meses
Dez 2018

262,40

Nov 2018

28:58

Dut 2018

Ago 2L'd
Jul 2018
Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e
evite: Cobrança de Multa de 2% + lutos de 1% ao
mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial.
15 dias após envio da 1 notificação e, com mais
30 dias, Suspensão Total. Durante o período de
Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será
cobrada normalmente de acordo com os valores
contratados, pois ela continua apta a receber
chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos
de Proteção ao Crédito ISPC/Serasal. 30 dias
após a Suspensão Total.

CLIENTE

01 MÓVEL S.A.

1

1

DÉBITO AUTOMÁTICO

. 400491637828
84600000002-2 62400113229-6 21378600075-1 22387000100-3

MAGNO VALDO RODRIGUES DE SOUZA

St Seta! f.Ofl,OrcaI NO,Lc S/N . Asa Noto
Br,ttia . DF CEP:70713$00
CNPJ: eS.423.5634)QONI1
inowiciSo Estoduol: O7.441256/QO1/93
lnse"ço MuocpuI:

VALOR

FATURA DE VENCIMENTO

1 1 II

DEZ/2015

II

II

II 1

19/12/2018

11

II 1

262,40

—J

111

1

1

111

1

II

II

1 1

1 II 1

li

II

II 1

V01.37 - o3_1812_BIF_BPc 6P_Q2 OI92ol812Ü51e42j pRuD_O

FATURA DE
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MAGNO VALDO

29/1212020

CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

26.760.283/0001-63
FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
R$20.000,00 (Vinte mil reais)
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pes

Nome/Nome Empresarial:

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

REBECA RODRIGUES DE SOUZA LUCCIOLA
22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou compare
Emitido no dia 29 /1 2/2020 às 16:09 (data e hora de Brasília).

0R

AO SET011

CERTIFICADO
Certificamos que
MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Participou do (a) SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, realizado (a) no auditório da UNEB, Rua Silveira Martins, Cabula..
07, 08, 09, 10, 11 de Agosto de 2017, conforme programação técnica, com carga horária de 351-1.

Conselheiro FrancistO di Souza An~`~
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
DA BAHIA,
Realização:

$
UNEB

Is
SIIDICOb7A-BA

Marco Aurélio dos Santos Moura
Presidente do SINDICONTA

Altino do Nascimento Alves
Presidente do SESCAP BA

Flávio dos Santos Dias Correia
Diretor do Departamento de Ciências
Contábeis- Campus 1 UNEB

TEM

Conselheiro
Alfredo de Roch Dias
DIRETORGERALDA COLADECONTASDOTCM

1
9 Escola
de Contas TCM-3A

4

21
RCBA

Patrocínio:

E1AF
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DISCIPLINA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ÉTICA
AUDITORIA E CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DAS PREFEITURAS E
CÂMARAS DE VEREADORES PELO TCM
AUDITORIA E FISCAIJZAÇAO DE RECURSOS FEDERAIS E
ESTADUAIS CGU, TCU E TCE
AUDITORIA INTERNA
GERENCIAMENTO DOS SERVIDORÉ'È DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO MUNICIPAL
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA
RECEITAS MUNICIPAIS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SEMINÁRIO EDUCACIONAL DE GESTÃO, CONTROLADORIA
E AUDITORIA
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Documento Assinado Digitalmente por: EGNALDO PITON MOURA - 19/03/2021 09:56:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4998fd35-0bab-46df-a82d-03aede2fbdf3

HISTÓRICO ESCOLAR
CH
20

NOTA
10.0

20

9.0

GILBERTO COSTA DE AMORM JUNOR

ESPEÇIALIST,

60

10,0

ALESSANDRO PRAZERES MACEDO

ESPECLALISD

60

9,0

DANIEL GOMES ARRUDA

MESTRE

30

10.0

ALESSANDRO PRAZERES MACEDO

ESPECLALISTI

PROFESSOR
RITA TOURINHO

1

TmJI.ACÂC

20

9,5

LUCAS HAYNE DANTAS BARRETO

MESTRE

20
20
80

9,8
10,0
9,3

RITA TOURINHO
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
PEDRO LEONARDO SUMMERS CAVMMI

jÀESTRA
DOUTOR
MESTRE

40

9,0

OLINDO BAIÂO DE SOUZA

DOUTOR

30

ô

ANTÔNIO ED SOUZA SANTANA
MESTRE
JOROÉ1Ii1Z
DE
OLIVEIRA
FONSECA
TRABALHO FINAL: ARTIGO
7,0
60
MESTRE
BARROSO
CARGA HORÀRIA TOTAL
460
DECLARAÇÃO
MEDIA FREQUÊNCIÂ
As faculdades Integradas Ipitanga - UNIBAHIA, credericia
77°4
pela portaria N 2.547 - MEC de 1J09103 dsciaa ue Cj
FORMA DE AVALIAÇÃO: Trabalhos e Provas,
foi realizado rio pe'lodc de março de 201 1 >
TITULO DO TRABALHO FINAL: LICITAÇÃO E SUAS APLICAÇÃO NA e que curnpnu todas as disposições oa res .....
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
N° 1 de 8 de junho de 2007 - Publicada no DOU cie 08,O5Oi

COORDENADOR GERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA - UNIBAI-IIA
N°00 REGISTRO:

/'??J-'í

2
LAURO DE FREITAS ).S"DE

REGISTRADO A FOLHA N°:

REGISTRADO

. •U
03

00 LIVRO -

O

--) 3

[)E,?

POR:..S/J

VISTO:

PARCEIROS:

SECRETARIA GERAL

TCM - Ttilurul de Caniii dn Munidpii 40 Rahin, ziR.%C0P.1 - 4,ioclaç4o Biamiclís do Ttibuaaio de Cu~ dc» Mwúclpsa0,
FUND/tC[M- T'undiçio Ceir
ANPK - M,o.di,o Ní Rebial da rrümiocc da Rrpdbtc, Ç1CBA - C,flivlho Roiuc»l do Cc,cctdlLdcde di Eiiido da Ilah», tçemhkia LicJwvii do lfwido da Baba.
Cfmiro Miiroupzlde WvUor,VPR -T,iniao dc» Muicicipode Hiho, lSI8- tcolo Suec*Icdi EIuOsdiOo1zio

UNIBAHIA
UN1BAHIA

CERTO FCADO
Certficarnos que MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA,
concíniu o curso de

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU -

EM

GESTÃO, CONTROLADORIA E

'ESPECIALIZAÇÃO

AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,

gestão, promovido pelas

na área d

FACULDADES INTEGRADAS

IPITÀNGA - UNIBAHIA itoperíéo de março de 2011 a outubro
de 2012 com

duração de

460fz,

nos termos da

Resolução

CNEÍCES N° 1 de 8 de junho de 2007.

Lauro de qyreitas-(Bahia, .15 deju(fio de 2013.

o
rr1 tJ: a,do
RosanØeIa o.ta da Fiem

DioLot csidzrt1

Ano Mano do Berroe Sroe So'eg
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UNIDADE BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

Prefeitura Municipal de Amargosa
Prefeitt Mwicptdo

CPJ 13.825.484/0001-50

AMARGOSA

Praça Lourival Montes S/N - Amargosa - Bahia CEP 45.300-00
Telefax: (75) 3634-39U1 3634-3747 /3634- 3143 /3634-3882
preirt u radea nargosa alwc filail.om

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que revendo

flOSSOS

arquivos dos exercícios de 2005 à 2012, o senhor. MACNOVALI)O
RODRIGUES DE SOUZA, CRC-BA 14.518/0-2, atuou como
Contador da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA.

Amargosa, 27 de p'zembro de 2013
1
vIRcINrÍÕÍTo SANTOS
Secrária Municipal
de Planejamento e Finanças.
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ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Louríval Monte, SIN - Amargosa - Bahia
Telefax: (75) 3634-3977 13747 13143 13882

SRA&N..

DECLARAÇÃO

•

eclaro para os devidos fins de direito, que após busca em nossos arquivos,
constatamos que o Sr. Magnovaldo Rodrigues de Souza, RG: 1766.080
SSP/BA, CPF: 446.149.005-00, prestou serviços como contabilista, neste
município, atuando na Prefeitura Municipal e no Fundo Municipal de Saúde de
Amargosa, no período de maio de 1990 a dezembro de 1997 e de outubro de
2004, até a presente data.

Por fim informamos que, se trata de um profissional, que possui uma vasta
experiência, ao longo de mais de 15 anos, atuando no mercado, além de
• inistrar cursos sobre contabilidade e orçamento público, a diversos
municípios do recôncavo baiano.

Amargosa, lide agosto de 2008

JOACI.04'"ÁRAL
Secretário Municipa4Ie Administração e Finanças
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

-,
L GRE8
41kNO
fia

1

r z,uw,.r%alrnI.

À

JLL&UL A

O•

Dec'aro para os dendos fins ie direito, que após busca em nossos arquivos,
constatamos que o Sr. Mapnovakb Iodnue; de Souza, RG: 3.766080
SSP/BA, CPF: 446.149 )5-00, de forma irrepreensível e com louvor, prestou
serviços como contbiIista neste rnnicfpio, atuardo n Prefeitura Munc!p
período de janetro do 2001 a dzembro de 2007.
E por ser verdade firmo a presente.

Milagres, 11 ce agosto ce 2008.

Marir
ri.Sintos
Chefe se Ganet

Praça Mtonlo Balbino, /r CEP 45,315.000 - 1*810fa::(75)354-2101 - Milagres - Ba.
E-mail: pmrnbaboi.Gorn.br / pmm.becpopcornbr
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NO CAMINHO CERTO, SEMPRE

AMARGOSA

A CASA DO POVO

Câmara Municipal de Amargosa
Rua Moreira Coelho n°- 89— Fone/Fax: 753634-1417-3634-1416
CEP 45.300-000 - Amargosa - Bahia CNPJ: 13.252.010/0001-66

DECLARAÇÃO
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CÂMARA DE VEREADORES DE

Declaramos para os devidos fins de direito, que revendo nossos arquivos dos exercícios
financeiros de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, o senhor MAGNOVALDO
RODRIGUES DE SOUZA, CRC n° 14.518/0-2, atuou como Contador deste Poder
Legislativo, período em que, foram aprovadas todas as contas dos respectivos gestores.
Amargosa, 13dagt to de 2008

ANTONIO CA'
PRESI W NTE

TEXEIRA

Atestado de Capacidade Técnica

19

Declaro para os devidos fins de direito, que após busca em nossos
arquivos, constatamos que o Sr. Magnovaldo Rodrigues de Souza,
3.766.080 SSP/BA, CPF: 446.149.005-00, prestou serviços,
neste
neste município, atuando junto à Secretaria de Administração e
Finanças, na elaboração das peças de planejamento
orçamentário, a saber: Lei de Diretrizes Orçamentá rias- LDO e
Lei Orçamentária Anual.- LOA, para os exercícios financeiros
de 2013, 2014 e 2015.
Por fim, atestamos ainda que se trata de um profissional, que
possui uma vasta experiência, ao longo de mais de 21 anos,
atuando no mercado, além de ministrar cursos sobre contabilidade
e orçamento público, a diversos municípiosdo recôncavo baiano.
Jaguarípe - Ba., 10 de setembro de 2018

Nilzete rbosa Ô
Sec. de Plan. Adm e Finanças
Nifzete Barbosa dos Santos

Secretária do Pianamento
Administração e hnanças
Port. 115/2017
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Jaguaripe
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - BA
CEP: 44.480-000 C.N.P.J. 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112/2114/2143

16/10/2019
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Conselho Regional de Contabilidade do BAHIA
ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
DE SOCIEDADE

o Conselho Regional de Contabilidade do BAHIA, no uso de suas atribuições legais e
com fundamento no Decreto-Lei n°. 9.295/46, expede o presente Alvará de Organização Contábil, para que
surta os efeitos legais.
REGISTRO N° BA-008172/0-7

o

VÁLIDO ATÉ: 31/0312020

IDENTIFICAÇÃO:
DENOMINAÇÃO

FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

NOME DE FANTASIA...: FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL
CATEGORIA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CNPJ

26.760.283/0001-63

ENDEREÇO

R A, LOTEAMENTO QUINTA DO INGLES, 114 SALA 26. CENTRO - 4457! -069

ATIVIDADES: CONTABILIDADE

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
REGISTRO
PF-599784/K-2
BA-014518/0-2

NOME
REBECA DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA
MAGNO VALDO RODRIGUES DE SOUZA

CATEGORIA
LEIGO/ESCRITORIO
CONTADOR

TIPO DE VINCULO
SOCIO
SOCIO / Rcsp. Técnico

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o
autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 16/10/2019 as 09:59:22.
Válido até: 31/03/2020.
Código de Controle: 638643.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o sitc do CRCBA.

1/1

CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

.\?.i
PREFEITURA MUNICIPAL

DOM MACEDO COSTA
CONSTRUINDO CIDADANIA.

DESPACHO
Autue-se.
Autorizo o andamento do presente processo administrativo.
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações e Contratos para certificação da inexistência de
contrato vigente.
Após certificação, encaminhe-se para Secretaria de Finanças para certificação da existência de
recursos orçamentários para fazer face à despesa.
Em seguida, determino o prosseguimento do presente procedimento com remessa a Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer sobre a demanda.

Atenciosamente.
Dom Macedo Costa, 05 de janeiro de 2021

EGNAL
Pre

ON MOURA
Municipal
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

.4

4
PREFEITURA MUNICIPAL
DOM

MACEDO COSTA
CONSTRUINDO CIDADANiA.

INFORMATIVO DO SETOR DE CONTRATOS

Informa-se:

1. Não há contrato vigente para a execução do objeto;
2. Há necessidade de Contratação de Consultoria/Assessoria Contábil para atendimento das
necessidades institucionais da Prefeitura Municipal;

S

Dom Macedo Costa, 05 de janeiro de 2021.

Servidor Responsável:

Nome:
Matrícula:
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA

E E EI TU E A MUNICIPAL

CONSTRUINDO CIDADANIA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO: N°. 002-20211
OBJETIVO: Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria
técnica contábil em planejamento, orçamento, execução orçamentária, contábil e financeira para a
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e para os Fundos Municipal de Saúde e Fundo Municipal de
Educação, durante o período de 12 (doze) meses.

Neste departamento, autuei a solicitação do centro de custo da Sr' JAMILLE PEREIRA SANTOS
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento, LUANA EDIARA MOREIRA Secretária
Municipal de Saúde e ELIDA PITON MOREIRA VITENA Secretária Municipal de Educação, datada em
05 de janeiro de 2021, do que constar faço este termo.

Eu, LEONARDO DE JESUS SANTOS, Presidente da Comissão de Licitação, escrevi.

Dom Macedo Costa, 05 de janeiro de 2021.

LEO
Presi
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
1
Praça Cônego José Lourenço, sf n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.domniacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA
DOM MACEDO COSTA - BA

4

PREFEITURA MUNICIPAL

CONSTA L/1NOO CIOAOAPIM.

VI-5O DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, de acordo com as disposições da lei
8.666/93 e suas alterações que a sucederam, toma público que pretende reconhecer a inexigibilidade a
seguir caracterizada:

l
.

Ó1,1ÉROCESSO DOS SERVI

LICITAÇÃO: N°. 002-20211
Data da abertura: 04/01/2021
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021
Espécie: Contratação de serviços especializados
OBJETIVO: Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria
técnica contábil em planejamento, orçamento, execução orçamentária, contábil e financeira para a
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e para o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de
Educação, durante o período de 12 (doze) meses.

Diário Oficial do Município
Responsável pela publicação: JAMILLE PEREIRA SANTOS

1

Informações complementares poderão ser obtidas pelos interessados no Setor de Licitação ou na
Entidade.
Dom Macedo Costa, 05 de janeiro de 2021.

EONA' 14 O 4 . ø US SANTOS
nte da Comissão
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OPINATIVO DA ASESSORIA JURIDICA MUNICIPAL
Segue Parecer Anexo, de acordo com a Lei n° 8666/93 e demais regras de regência.
Dom Macedo Costa, 06 de janeiro de 2021.

,
Assessoria Jurídica do Município
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ADVOGADOS & CONSULIORES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003~2021
SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

ASSUNTO: Serviços Técnicos Especializados
PARECER JURÍDICO
1. RELATÓRIO
A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa solicita parecer jurídico sobre a
regularidade do Processo Administrativo em epígrafe, que tem por objeto a contratar
empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e
assessoria contábil para o Município de Dom Macedo Costa, conforme especificações
no Termo de Referência, em face da Solicitação de Despesa-que instrui o presente.
O Processo Administrativo encontra-se instruído com justificativa para
•

contratação e ainda dos seguintes documentos:
a) Solicitação de Despesa com Justificativa da Necessidade;
b) Projeto Básico;
c) Proposta de Preços;
d) Pesquisa de Preços;
e) Documentos comprobatórios de habilitação lurídica, regularidade fiscal e
trabalhista daquela empresa que apresentou o menor orçamento entre as
cotações obtidas entre potenciais prestadores do serviço;
f) Atestados e outros documentos equivalentes referentes à Capacidade
Técnica da Empresa;
g) Certificados e Títulos de Especialização;
h) Outros documentos.
A partir de informação da Solicitação de Despesa, informa que os serviços
técnicosespecializados serão executados pessoal e diretamente pelo Contador
Magnovaldo Rodrigues de Souza, inscrito no CRC/BA sob n. ° BA-01'518/0-2 e CPF n.°
1'16.119005-00
Há registro de que há existência de disponibilidade financeira para suportar as
despesas com a futura contratação, ao fim deste processo, de acordo com o que
estabelece o art. 167 da Constituição Federal e art. 70 da Lei de Licitações e contratos
administrativos.
É o relatório.
2. MANIFESTAÇÃO
Ao enunciar os princípios informadores da Administração Pública, direta e
indireta, a Constituição Federal, em seu art. 37, determinou incisivamente que os
Avenida Gov, Roberto Santos, N° 88, Centro - Edifício Cruzeiro do Sul, 2° Andar, Salas 201/205/206
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agentes públicos devem pautar sua conduta administrativa obedecendo aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
O principal corolário do princípio específico da impessoalidade e do princípio
geral da igualdade formal (CF. art. 50, caput) está insculpido no próprio art. 37, inciso
XXI, segundo o qual, salvo algumas exceções, as obras, serviços, compras e alienações
em geral não poderão ser contratados senão mediante prévio processo de licitação
pública. Essa é a regra geral.
Da leitura do dispositivo constitucional conclui-se que essa regra poderá
comportar exceções. Essas exceções estão calcadas exatamente na consecução do
interesse público.
Ao se falar em situações em que o poder público poderá contratar sem prévia
•

licitação, se está na verdade falando de dispensa e de inexigibilidade de licitação,
estabelecidos pela Lei n°. 0.666/93 como hipóteses em que a Administração está
autorizada a não usar o procedimento padrão.
A Lei n°. 8.666/93 trata das situações de dispensa de licitação no art. 17 e 2, ao
passo que disciplina os casos de inexigibilidade de licitação no art. 25. A dispensa e
inexigibilidade são situações totalmente distintas, fundamentadas em razões
autônomas.
Na dispensa há possibilidade de competição, o que torna, em regra, o certame
possível, porém a lei elege valores que precisam ser alcançados ou os reputa tão
importantes ou superiores ao procedimento formal, de modo que autoriza o
administrador a furtar-se de realizá-lo.

1

A inexigibilidade de licitação encontra fundamento em situações onde não é
possível realizar-se a competição, noção implícita ao instituto da licitação. O motivo
para não licitar, portanto, é óbvio, pois inócuo seria o certame.
Não há limites para os casos de inexigibilidade, sendo que todas as situações
fáticas aptas a ensejar a inviabilidade de competição poderão ser assim enquadradas,
e se não se amoldarem às hipóteses dos incisos 1 a III do art. 25, terão por fundamento
o próprio caput do dispositivo.
No caso em tela, o Município de Dom Macedo Costa deseja contratar por
inexigibilidade de licitação, a empresa FAROS BRASIL ASSESSORIA E CONTABILIDADE
LTDÍ\ - ME inscrita no CNPJ 26.760.283/0001-63, para a contratar empresa para
prestar serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria
contábil para o Município de Dom Macedo Costa, os quais estão descritos em sua
Proposta de Serviços.
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A contratação por inexigibilidade de licitação da Empresa Proponente para a
execução dos serviços contábeis elencados na Proposta de Preços que acompanha a
Solicitação de Despesas encaminhada pela Secretária de Administração deste
Município encontra respaldo nas disposições do Art. 25, inciso II e §

l0

c/c art. 13, II, III e

V da Lei n°. 8.666/93, vejamos:

Art. 73. Para os fins desta Lei; consideram-se serviços técnicos
profissionais especializadas 05 trabalhos relativos a.'
(..)
/1-pareceres, perícias e avaliações em geral;
11/ - assessorias ou consultorias técnicas e auditoría5 financeiras ou
tributárias; (Redação dada pela Lei n°8.883, de 7994)
(..)
V -patrocínio ou defesa de causas/udiclaís ou administrativas,'
(..)
§ 7 Ressalvados os casos de ínexi?ibilldade de licitação, os contratos para a

prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão,
preferencia/mente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com
estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
§ 22 Aos serviços técnicas previstas neste artigo aplica-se, no que couber, o
disposto no art. 777 desta Lei
§32 A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que
apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento
llcitató rio ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibílidade
de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem
pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial:
1..)
11 -para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 73 desta Lei;
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibflídade para serviços de publicidade e
divulgação,.
(..)
§ 72 Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitas relacionados com suas atividades,
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
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fila hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se

comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano
causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o
agente público responsável, sem pre/uízo de outras sanções legais cabíveis.
Assim, resta evidente que os serviços profissionais de contadores são por si
considerados singulares, desde a edição da Lei Federal n° 1L1.039, de 17 de agosto de
2020.
O art. 25, II da Lei das Licitações, dispõe ser inexigível a licitação quando não for
viável a realização de competição, especialmente para a contratação de serviços
técnicos de natureza singular com profissionais ou empresas de notória
especialização.
A inviabilidade de competição ocorrerá na forma do inciso II se ficaricar
demonstrado o atendimento dos requisitos, que devem ser examinados, na seguinte
ordem':
a) Referentes ao objeto do contrato:
- que se trate de serviço técnico;
- que o serviço esteja elencado no art. 13 da Lei n° 8.666/93;
- que o serviço demonstre determinada singularidade;
- que o serviço não seja de publicidade ou divulgação.
b) Referentes ao contratado:
- que o profissional detenha habilitação pertinente;
- que o profissional ou empresa possua especialização na realização do
objeto pretendido;
- que a especialização seja notória;
- que a notória especialização esteja intimamente relacionada com a
singularidade pretendida pela Administração.
Todos os requisitos, se tomados isoladamente, não garantem a inexigibilidade de
licitação, por ainda ser possível e viável a competição. Todo estudo da inexigibilidade
de licitação repousa numa premissa fundamental: a de que é inviável a competição,
seja porque só um agente é capaz de realizá-la nos termos pretendidos, seja porque
só existe um objeto que satisfaça o interesse da Administração.
Não há dúvidas de que na inexigibilidade fundada na regra do inciso II do art. 25,
o objeto do contrato a ser firmado só pode se constituir em serviço.

Fernandes, J. U. Jacoby - (ontra1açdo direta sem licitação: dispensa de licitação: inexigibilidade de licitação: comentários às
modalidades de licitação, inclusive pregão: procedimentos exigidos para contratação direta. 7' Ed., Belo Horizonte: Fórum, 200
pág. 592.
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O serviço pretendido deve estar elencado no art. 13 da Lei n° 8.666/93 e deve
ter natureza técnica especializada. Em distinção conceitual, HeIV Lopes Meirelle52,
asseriu:
Serviços técnicos profissionais são os que exigem habilitação legal para sua
execução. Essa habilitação varia desde o simples registro do profissional ou
firma na repartição competente até o diploma de curso superior
oficia/mente reconhecido. O que caracteriza o serviço técnico é a
privatívidade de sua execução por profissional habilitado, seja ele um mero
artífice, um técnico de grau médio ou diplomado em escola superior.
Já os serviços técnicos profissionais especializados:
São os prestados por quem, além da habilitação técnica e profissional - nos
estudos exigida para os serviços técnicos profissionais em geral -,
aprofundou-se nos estudos, no exercício da profissão, na pesquisa
científica, ou através de cursos de pós-graduação ou de estágios de
aperfeiçoamento.
O Prof. Jorge Ulisses Jacobxj Fernandes3 ensina que "é imperioso que o serviço a
ser contratado apresente uma singularidade que inviabilize a competição entre os
diversos profissionais técnicos especializados". ( ... ) "Singular é a característica do
objeto que o individualiza, distingue dos demais. É a presença de um atributo
incomum na espécie, diferenciador. A singularidade não está associada à noção de
preço, de dimensões, de localidade de cor ou forma".
No presente caso, o objeto do contrato é a execução da prestação serviços
técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria contábil para o
.Município de Dom Macedo Costa, os quais estão descritos em sua Proposta de
Serviços. Assim sendo, não há dúvidas de se tratar de um serviço passível de
contratação por inexigibilidade de licitação.
O objeto da contratação de contadores pelo Poder Público é o próprio serviço de
contabilidade ou de consultoria contábil que ele presta. Por seu turno, o conceito de
serviço é trazido pela Lei de Licitações, cujo art. 60, II define como sendo:
í. .J toda a obra destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação, adaptação, transporte, manutenção,
locação de bens, publicidade, seguro, trabalhos técnico-profissionais (grifo
nosso)
2

Meirel/es. Hely Lopes - Curso de Direito Administrativo. 32'Ed., Suo Paulo: Malheiros, 2006,p. 257.
In ob. Cit., pág. 595/596.
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Portanto, quando a lei se refere à singularidade do objeto no caso da contratação
de contadores, está fazendo menção à singularidade do serviço de contabilidade, às
peculiaridades que envolvem o exercício profissional e à própria regulamentação da
profissão, que preconiza independência do contador e liberdade na prestação de
serviços.
Dessa forma, tem-se que a singularidade a que a Lei de Licitações se refere está
ligada ao fato de que o serviço do contador não é possível ser comparado. Na
realidade, a Contabilidade é uma atividade que exige obediência às formas, ritos e
procedimentos, mas que não exige padronização de serviço.
Recentemente, foi sancionada a Lei Federal 1L1.039, de 17 de agosto de 2020,
que assim dispõe:
O art. 25 do Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 19,46, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 10 e 20:
"/lrt.25. (..)
§ 7 0 05 serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza,
técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos
termos da lei.
§ 2° Considera-se notória especiallzação o profissional ou a sociedade de
profissionais de contabilidade cufo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, pubilcações,
organização, aparelhamento, equioe técnica ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do ob/eto
do contrato."
Extrai-se da justificativa apresentada para esta modificação legislativa que: "os
serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, técnicos e singulares,
quando comprovada sua notória especiallzação "
A jurisprudência pátria já dava diversos indicativos de que o serviço contábil em
si, independentemente de qual fosse ele, já não comportava a plena competição, por
ser de natureza singular. Tal entendimento encontra respaldo no fato de que todo
procedimento licitatório deve se basear em requisitos objetivos para análise,
valoração e escolha, não comportando uma análise subjetiva.
A jurisprudência do TCM da Bahia também já trilhava neste mesmo sentido, voto
do Conselheiro FERNANDO VITA, proferido nos autos do Processo TCIVI n° 30.680-1R:
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"O principio constitucional da licitação, como todas as regras de Direito, não
tem valor absoluto, devendo ser coordenado com os outros princípios do
mundo /urídico, e a supremacia do interesse público fundamenta a
exigência, como regra geral, de licitação prévia para contratações da
Administração Pública.
José Ulisses Jacob Fernandes, descreve que, 'em alguns casos
previamente estabelecidos pelo legislador, o princípio da licitação cede
espaço ao prínciio da economicidade ou ao primada da segurança
nacional, ou ainda para garantir o interesse público maior, concernente à
necessidade de o Estado Intervir na economia. Em todos os casos
de/meados pela Lei n° 9.666/93, em que a licitação foi dispensada ou
considerada inexigível, pelo menos no plano teórico, entendeu o legislador
estar em confronto o princípio jurídico da licitação e outras valores
igualmente tutelados pela ordem /urídíca, tendo sido aqueles sub/ugados
par um desses'
Vale dizer, que a criação desse Instituto (contratação direta) foi /u5tificada
pelo legislador pátrio como uma tentativa de amparar os casos em que a
licitação formalista seria muita dispendiosa e causaria pre/uízos ao erário,
tendo-se por norte, sempre, o interesse público.
Importa rememorar, que a Contratação Direta não significa inaplicação dos
princípios básicos que orientam a atuação administrativa, nem se
caracteriza como uma livre atuação administrativa. O administrador está
obrigado a seguir um procedimento administrativo determinado para
assegurar a prevalência dos princípios fundamentais, conforme dito
precedentemente.
Volvendo ao tema central do Termo de Ocorrência, tem-se que a
inviabilidade de competição decorre da impossíbílidade de a Administração
escolher a melhor proposta, /ustamente porque não há parâmetros ou
indicativos possíveis para se poder ob/etivamente escolher.
Segundo Celso Bandeira de Melo, citado por Geisa /lraú/o.'
'Singulares são os serviços que se revestem de análogas características. De
modo geral são singulares todas as produções intelectuais realiza das
isoladas ou con/untamente - por equipe - sempre que o trabalho a ser
produzido se defina pela marca pessoal (ou coletiva) expressadas em
características científicas, técnicas ou artísticas importantes para, o
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preenchimento da necessidade administrativa a ser suprida.' (destaques
acrescidos)
Tratando do tema da inexigibifidade de licitação, Lucia 1/alie Figueiredo e
Sérgio Ferraz Ferraz, citados pelo emérito José Ulisses JacobV Fernandes,
entendem que:
'Identificada que seja um das hipóteses legais de inex(gíbiídade, nenhum
desses universos de possíveis interessadas está mais titulada ou legitimado
a ex,gir a licitação: ela simplesmente não deverá ser realizada'
IVo que diz respeito à especialização, Il/larçal Justen Filho diz que esta
'consiste na titularidade ob/etiva de requisitas que distinguem o su/eíto,
atribuindo-lhe maior habilitação do que a normalmente existente no
âmbito dos profissionais que exercem a atividade. Isso se traduz na
existência de elementos ob/etivos ou formais, tais como a conclusão de
cursos e a titulação no âmbito de pós-graduação, a participação em
organísmos voltados a atividade especializada, o desenvolvimento frutífero
e exítoso de serviços semelhantes em outras oportunidades, a autoria de
obras técnicas, o exercício de magistério superior, a premíação em
concursos ou a obtenção de /áureas, a organização de equipe técnica e
assim por diante' ( Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. Pag. 284. Dialética. 77 '3 edição). (g. n.)
Analisados os autos e a documentação apresentada pelo Gestor e pela
Inspetoria Regional observa-se que o currículo ostentado pela Sociedade
Contratada revela notória especialização e qualificação. E não só pela
titulação d05 re5ponsáveis, mas, também, pelos cursos que concluíram,
coma também, pela prestação de serviços a outros entes públicos.
Tenho, por tudo isso, que a contratação direta para a prestação dos serviços
observou todos os requisitos.
equisitas:a) trata-se de um daqueles enumerados no artigo 73 da lei das licitações,icitações;
b) os serviços podem ser considerados de natureza singular em razão da
forma de execução; e
c) a Sociedade contratada e os profissionais que a capitaneiam são
especializados.
Acerca do tema, o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul/á decidiu que.ue:
'EMENTA:APELA ÇÃO CÍVEL. A Ç40 CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
'EMENTA:
E AÇÃO POPULAR. 111/EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ARTIGO 25 DA LEI
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9666/93. RECURSO ADESIVO ivAo CO/l/HEC/DO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECUR5AL. Os serviços técnicos profissionais especializados, de natureza
singular, elencados no artigo 73, incisos / e II da Lei S. 666,93, demandam a
contratação de profissional notoriamente especializado, assim considerado
nos termos do parágrafo 10 do artl?o 25 da mesma lei In caso, não se
vislumbra ofensa ao art/go 25 da Lei 8.666/93, posto que a contratação
direta foi devida e fundamentadamente /ustificada pelo Administrador,
comprovados e documentados os requisitas legais que a autorizam. /1/esse
plano, não ostenta defeito algum. Apenas não teria se dado a publicação,
como prescreve a última parte do artigo 25, que não tisna de nulo nem
importa invaildade do ato administrativo, tão 5Ó sua ineficácia. Como assim
foi; não há como tipificar a conduta dos Apelantes no artigo 10, VIII da Lei
8.429/92, que pressupõe fraude ou dispensa indevida de processo
licitatório, o que decididamente não se deu no caso. Por identidade de
razões, também em nenhum dos outros dispositivos referidos na sentença
(artigos 9, 1, XI, XII e 112 que presumem má-fé, como cediço na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sequer pela rama se
vislumbra na conduta dos Apelantes. Estas mesmas razões, conduzem à
improcedência da Ação Popular, cuja premissa primeira assenta na
ilegalidade do ato administrativo, a que se soma a lesão ao patrírnônio
público. Assim, porque nem ilegais nem lesivas as contratações, não
merecem invalidação, tampouco restituição do que foi pago. Não
conheceram do recurso adesivo e deram provimento aos apelos para julgar
improcedentes a ação civil de improbidade e a ação popular. Unânime.
(Apelação Cível /V° 70027772768, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do R5, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em
25/03/2009)'
/L'lutatis mutandis, o E. STF decidiu em situação análoga:
Ação penal pública. Contratação emergencial de advogados face ao caos
administrativo herdado da administração munic,alsucedida. Licitação. Art.
37, XXI da Constituição do Brasil Dispensa de licitação não configurada.
/nex,?ibilldade de licitação caracterizada pela notória especialização dos
profissionais contratados, comprovada P05 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, inex%ibilidade 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,
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Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses casos,
o requisito da confiança da Administração em quem deseje contratar é
subjetivo. Daí que a realização de procedimento llcitatório para a
contratação de tais serviços - procedimento regido, entre outros, pelo
principio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuição de
exercício de subjetividade que o direito positivo confere à Administração
para a escolha do 'trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato '(cf o § l°do art. 25 da Lei 8.666/93)
O que a norma extraída do texto legal exige é a notória especiallzação,
associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitas
suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o
dever de licitar, ou se/a, de inex,ibiidade 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. Mm. Eras Grau, julgamento em 15-12-06, Di
de 3-8-07)'(destaques acrescidos)
Forte nestes argumentos, entendo não caracterizada a irregularidade
descrita no Termo de Ocorrência no que diz respeito à infração ao art. 25,11
da Lei 8.666/93, vez que realizado o procedimento prévio para a
contratação da Assessoria Jurídica que, diga-se, não é vedada pelo
ordenamento jurídico."
No mesmo sentido foi o voto do Conselheiro JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS,
proferido nos autos do Termo de Ocorrência n° 65.611-10, destacando-se os

seguintes trechos:

-Possuem notória especialização aqueles profissionais que gozam de
prestígio e são reconhecidos em sua esfera de atividade. Para comprovar o
preenchimento deste requisito, o profissional ou escritório contratado deve
apresentar estudos, experiências, publicações, desempenho anterior,
aparelhamento, organização, equipe técnica, etc.
Além disto, é necessário que a Administração decida que o trabalho a ser
prestado por aquele profissional se/a, efetivamente, o mais adequado à
execução integral do objeto do contrato.
Leciona o Professor José dos Santos Carvalho Filho, in 'Manual de Direito
erbis:
Administrativo 188 edição, Lumen Juris, página 242, verbis.'Embora não seja muito comum encontrar-se a pessoa profis5iona/ que
'Embora
possa qualificar-se como tendo notória especialização, entendemos, apesar
de alguma divergência, que é possível que haja mais de uma no mercac/o.
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Vale dizer: não é obrigatória que apenas uma empresa seja de notória
especialização. A lei não impõe qualquer restrição em tal sentido. '(sic, grifos
do Relator).
Celso Antônio Bandeira de Meio, de outra parte, in Curso de Direito
Administrativo (8. ed. Malheiros, 1996. p. 332) resume de maneira clara e
objetiva a questão da singularidade, pontuando:
'Em suma.' 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, envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial
habilidade, a contribuição intelectual, artística ou a argúcia de quem o
executa, atributos estes que são precisamente os que a Administração
reputa convenientes e necessita para a satisfação do interesse público em
causa.
Embora outros, talvez até muitos, pudessem desempenhar a mesma
atividade científica, técnica ou artística, cada qual o faria à sua moda, de
acordo com as próprios critérios, sensibilidade, /uízos, interpretações e
conclusões, parciais ou finais e tais fatores indívidualizadores repercutirão
necessariamente quanto a maior ou menor satisfação da interesse público.
Bem par Isto não é indiferente que selam prestados pelo sujeito A ou pelos
sujeitos B ou C, ainda que todos estes fossem pessoas de excelente
reputação. É natural, pois, que, em situações deste gênero, a eleição do
eventual contratado - a ser obrigatoriamente escolhido entre 05 sujeitos
de reconhecida competência na matéria - recaía em profissional ou
empresa cujos desempenhos despertem no contratante a convicção de que,
para o caso, serão presumivelmente mais indicados do que os de outros,
despertando-lhe a confiança de que produzirá a atividade mais adequada
para o caso. Háá, pois, nisto, também um componente subjetivo ineilminável
por parte de quem contrata'(sic)
Após intensos debates acerca da matéria, consolidou-se nesta Corte o
entendimento de que se deve admitir, com base em ensinamentos de
diversos administrativistas, como o autor do trecho acima transcrito, um
terceiro componente, consubstanciado na confiança do Gestor. É, pois,
requisito subjetivo a ser levado em consideração que, de certa forma,
complementa e integra a exigência da notória especialização, nos termos
antes mencionados. Todavia, não podendo descurar-se o TCM da
fiscalização do cumprimento dos princípios regedores da Administração

AN
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Pública, assentou-se o entendimento de que a despesa deve respeitar,
rigorosamente, o da razoabilidade.
Muitas vezes a profissional com notória especialização, em municípios de
pequeno porte, não é necessariamente o expoente altamente titulado, e
sim aquele com conhecimento técnico e experiência em matéria de direito
público em nível superior ao normalmente exigfdo para exercício da
profissão. Desta sorte, a município consegue, a preços módicos, assessoria
razoável, atendendo-se aos princípios da razoabiidade e economícidade."
Os atestados de capacidade técnica, certificados, títulos, comprovante de
experiência na Administração Pública e na docência superior que foram juntados
servem para confirmar não só que a empresa é dotada de notória especialização, mas,
sim, também, que os responsáveis técnicos possuem experiência profissional
perfeitamente adequada aos objetivos almejados pela Administração Pública com a
sua contratação.
Portanto, inexigível será a licitação quando singular for o serviço a ser
contratado, quando essa singularidade sela relevante e quando o produto do trabalho
do profissional não possa ser comparado com o produto de outro, de tal forma que se
justifique a contratação direta pelo Poder Público.
Dessa forma, como resta presente o requisito da notória especialização do
profissional, afasta-se a qualquer ilicitude na contratação direta de contador.
Diversos tribunais de Contas tem decidido que é inexigível a licitação para
contratação de serviços técnicos especializados em assessoria contábil, senão
velamos:

TRIBUNAL DE CO/I/T/15 DOS MUNICÍPIOS - ESTADO DE 601,45
Julgado: 2/2006
Processo: 7890/2006
Data: 73/02/2007
Enunciado: "Possibilidade de contratação de assessoria e consultor/a
contábil, mediante inexigibi//dade de licitação, fundada na inviabilidade de
competição de que trata o caput do artigo. 25 da L ei Federal n°. 8.666/93,
devendo, entretanto, estar o feito instruído de conformidade com os
artigos 26 e 38 da mesma /e, príncIa/mente no que alude à razão da
escolha do profissional ou empresa e a /ustificativa do preço".
Disponível no 5/te http://www. tcm.go.go v. br/
TRIBUNAL DE CONTAS D05 MUNICÍPIOS - ESTADO DA PARAÍBA
Processo: TC 02490/05
Data: 7510612007
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Enunciado: 'Município de São Sebastião de Lagoa da Roça. Poder
Legislativo. Licitação. lnex(gibiidade 05/2005 seguida de contratos.
Presta çao de Serviços Técnicos Especializados em Contabilidade Pública.
Acórdão /ICT /1C2 TC 517/2006. Julgamento regular da inexigibi/idade de
licitação e dos correspondentes contratos. Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Especial/unto ao Tribunal de Contas do Estado (MP}.
Conhecimento. /1/ão provimento".
Disponível no síte http://www. tce.pb.go v. br/
O valor proposto encontra-se em patamares razoáveis e compatível com a
especialidade na área, especialmente considerado o valor praticado em Municípios de
porte semelhante ao Município de Dom Macedo Costa para contratação de serviços
contábeis para Prefeitura e órgãos públicos municipais. Além disto, a proposta
apresentada encontra-se em patamar inferior aos valores pagos pela Administração
no exercício anterior para serviços semelhantes.
3- CONCLUSÃO
Pelo exposto, com baste em tudo quanto acima dito, opino favoravelmente pela
contratação dos serviços técnicos especializados em tela, mediante processo de
aquisição direta por inexigibilidade de licitação junto à empresa FAROS BRASIL
ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o n.°
26.760.28310001-63, que tem como objeto a contratar empresa para prestar serviços

técnicos profissionais especializados de consultaria e assessoria contábil para o
Município de Dom Macedo Costa, com fulcro no art. 25, inciso II combinado com o Art.
13, incisos II, III e \J da Lei n° 8.666/93, após a verificação da regularidade fiscal.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se obteve ás questões
jurídicas observadas na instrução processual.
Não se incluem âmbito da análise da assessoria jurídica os elementos técnicos
pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja
exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente
É o parecer.
Dom Macedo Costa, 06 de laneiro de 2021

EIA PRAZERES.
OAB/BA 17.961
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro

CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169

DOM MACEDO COSTA - BA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N°. 00212021

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o quanto exposto no Parecer Jurídico emitido pela assessoria Jurídica
desta Prefeitura e das Justificativas da a, encontrando-se o Processo Autoridade solicitante,
regularmente instituído na forma da Lei n°. 8.666/93 RATIFICO a mencionada declaração de
inexigibilidade para contratação da prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria e assessoria contábil para o Município de Dom Macedo Costa BA, pelo contador
MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA, através de sua empresa FAROS BRASIL
ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, a fim de que produza os seus jurídicos e
legais efeitos.
Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o
Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

Publique-se na forma da lei

Dom Macedo Costa, 06 de janeiro de 2021.

EGNALO rã URAPITON
Prefeito Municipal
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CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Dom Macedo Costa

Diário Oficial do

MUNICIPIO

Inexigibilidades

REFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ

n9 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169

DOM MACEDO COSTA - BA

Extrato de Inexigibilidade de Licitação n9 001/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa. Contratado: IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS & CONSULTORES (CNPJ
07.771.446/0001-69) Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico-profissionais
especializados de assessoria e consultoria jurídica nas áreas de Direito Público na Secretaria
Municipal de Administração, nos setores de Licitações e Contratos e nas Secretarias de
Assistência Social, Educação, Obras e Transportes, Cultura, Meio Ambiente e Fundo Municipal
de Saúde do Município de Dom Macedo Costa-Bahia. Fundamento Legal: Artigo 25, II, § lo e
art. 13, 1, da Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1993. Valor total estimado: R$ 128.880,00
(cento e vinte oito mil oitocentos e oitenta reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2021.
Ratificação: 06/01/2021. Egnaldo Píton Moura - Prefeito.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação n2 002/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa. Contratado: FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA (CNPJ
26.760.283/0001-63) Objeto: prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e
assessoria contábil para o Município de Dom Macedo Costa BA Fundamento Legal: Artigo 25,
II, § lo e art. 13, 1, da Lei Federal n9 8.666 de 21 de junho de 1993. Valor total estimado: R$
216.450,00 (duzentos e dezesseis mil quatrocentos e cinquenta reais). Vigência: até 31 de
dezembro de 2021. Ratificação: 06/01/2021. Egnaldo Píton Moura - Prefeito.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação n2 003/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa. Contratado: VAGNER REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ
31.491.868/0001-65) Objeto: Assessoria jurídica e prestação de serviços à Secretaria de
Educação, Assistência Social, Setor de Pessoal, Tributos - Execução Fiscal para o Município de
Dom Macedo Costa BA Fundamento Legal: Artigo 25, II, § lo e art. 13, 1, da Lei Federal n9 8.666
de 21 de junho de 1993. Valor total estimado: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Vigência: até 31 de dezembro de 2021. Ratificação: 08/01/2021. Egnaldo Píton Moura Prefeito.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FRZFFCIQKRGYXNPXTAEBEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
2-Ano -N°2374

CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cónego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Te!: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

PREFEITURA M U E4 Ci PAI

DOM MACEDO COSTA
CONSTA (fIAPO C!OAOAULR,

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro que afixei o instrumento contratual, em local apropriado de fácil acesso, onde
são publicados os atos oficiais do Poder Executivo, durante 05 (cinco) dias, cumprindo o que se
determina o Artigo 61, Parágrafo único da Lei 0 8.666/93, contendo em seu bojo dos Contratos
para efeito de conhecimento geral da população deste Município.

Dom Macedo Costa-Bahia, 06 de janeiro de 2021

JAMIL, 'EREIRA SANTOS
Secretário Municipal de' , dministração, Finanças e Planejamento

o
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, sin°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

.

CONTRATO N° 005/2021 - TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA E A
EMPRESA FAROS BRASIL ASSESSORIA E
CONTABILIDADE LTDA - ME PARA A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ n°. 13.827.019/0001-58, com sede nesta cidade na Praça Jose Cônego Lourenço,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. EGNALDO PITON MOURA, portador
CPF 945.616.725-91, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa FAROS
BRASIL ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 26.760.283/0001-63 estabelecida na Rua A 1 LOTEAMENTO
QUINTA DO INGLES CENTER LAJA 26/2a ETAPA PAVIMENTO, representada, neste ato
por MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA contador, inscrito no CRC/BA sob o n°. BABA-014518/0-2 e no CPF/MF n°. 446.149.0005-00, aqui denominada CONTRATADA, com
base no Processo Administrativo n°. 003/2021 e disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Proposta de fls. 01 do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 003/2021 correspondente ao Processo de INEXIGIBILIDADE N°.
002/2021, baseada no art. 25, inciso II c/c art. 13, incisos 1, li, III e IV e demais disposições
da Lei n°. 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O Contrato tem por objeto a contratação da prestação de serviços técnicos especializados
de consultoria e assessoria contábil para o Município de Dom Macedo Costa BA.
§

jO•

o objeto da contratação sistematiza-se nos serviços a seguir enumerados:

a) Elaborar os procedimentos contábeis nos termos da Lei Federal n° 4.320/64;
b) Confeccionar os relatórios especiais determinados Lei Complementar n° 101/00(LRF)
e demais leis federais;
c) Elaboração da Prestação de Contas Contábeis ao Tribunal do Contas dos Municípios
(TCM/BA) nos termos da Instrução Normativa n° 1060/05 e transmissão on-line ao
site do Egrégio Tribunal através do Sistema E-TCM;
d) Orientação na elaboração dos Instrumentos de Planejamento ( PPA, LDO,e LOA),
além de exercer fiscalização e orientação quando da Execução Orçamentária.
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§20. As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas
aquelas inerentes à profissão de contador, quais sejam:
a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as
repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes
ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como
de estabelecimentos particulares.
b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da Contabilidade.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado indiretamente, sob o regime de empreitada por preço global,
segundo o disposto nos arts. 61e 10 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO PESSOAL
A Contratada fica obrigada a garantir que os serviços objeto do contrato rejam realizados
pessoal e diretamente pelo MAGNOVALDO RODRIGUES DE SAUZA contador, inscrito no
CRC/BA sob o n°. BA-01451810-2 conforme disposto no art. 25, II c/c art. 13, incisos 1, II, III
e IV e §30 do art. 13 da lei n°. 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
Evidenciamos que os serviços propostos demandarão o investimento de R$
612,20(seiscentos e doze reais e vinte centavos) a hora valor que obedece a tabela dos
honorários contábeis pelo SINDICONTAS- BA com carga horaria mensal não inferior a 12
horas e não superior a 28 horas limitando ao valor de 16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e
cinquenta reais) que deverão ser pagos em parcela mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais)
pago pela secretaria de saúde, R$ 3.000,00 (três mil reais ) pagos pela secretaria de
educação e 10.650,00(dez mil seiscentos e cinquenta reais) pagos pela secretaria de
administração e mais um adicional no mês de dezembro no valor de 16.650,00( dezesseis
mil seiscentos e cinquenta reais) a título de encerramento e implantação de saldos
orçamentário, financeiro e patrimoniais para o exercício seguinte.
Parágrafo Único: Do valor contratado: 50% (cinquenta por cento) será destinado ás
despesas com mão-de-obra e 50% (cinquenta por cento) destinado á despesa com
transportes, tecnologia, hospedagem e outros custeios, de acordo com o parágrafo 10 do
artigo 122 da Instrução Normativa n° 977 da R.F.B.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta
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dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada ou da que vier a substitui-Ia
nos próximos exercícios:

ÈÈ

NIOÃ

-

301- SECRETARIA DE
ADMINIS'IRAÇAO E
PLANEJAMENTO
O

40.0— SECRETARIA
MUNICIPAL DE
LDUCAÇAO
50.0- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

o MA
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'-'
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02— 15/o DA
SAUDE

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será feito, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta)
dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
§ 10. Em consonância com o art. 5° combinado com a alínea "a" do inc. XIV do art. 40 da Lei
federal n° 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem
bancária ou crédito no prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação
do adimplemento de cada parcela.
§20 As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
§30. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
§40. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = 1 x N x VP,
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
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= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
365

- 6/100
365

= 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
§ 5 0. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:
a) base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados
em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09—SRF;
b) base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados
em atendimento à Lei Complementar 116/2003;
c) o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de
acordo com o art. 10, § 60 da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou
alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda
e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à
natureza do bem ou serviço.
§ 60. Para fins de incidência do ISS, a base de cálculo não poderá ser inferior a 50%
(cinquenta) por cento, em contratos de consultoria e assessoria jurídica prestados pela
Contratada.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 31/12/2021, podendo ser prorrogado na
forma e até o limite de prazo do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS
Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5%
(cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas,
indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga
ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das
multas, indenizações e ressarcimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
Para o cumprimento deste CONTRATO, a CONTRATANTE obriga-se a empenhar os
recursos necessários aos pagamentos e a pagar as faturas emitidas por parte da
CONTRATADA, nos termos pactuados para tanto, competindo-lhe também:
a) Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento e fiscalização da
execução contratual;
b) Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da
data de inicio da execução dos mesmos;
c) Exercer a fiscalização dos serviços;
d) Ressarcir todas as despesas efetuadas pelo Contratado, ligadas direta com o processos
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administrativos ou judiciais em que o Município figure como Réu ou Autor sob
responsabilidade do CONTRATADO, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens,
custas, entre outros, ficarão a cargo do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
A Contratada é obrigada a executar o objeto deste Contrato de acordo com as previsões que
o integram, em estrita obediência à legislação vigente, cabendo-lhe ainda:
a) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;
b) Corrigir os serviços que não atenderem às especificações do objeto, no prazo
estabelecido neste contrato;
c) Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
d) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação
exigidas na licitação.
e) Credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for
necessário, prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura
surgirem durante a execução do contrato;
f) Responsabilizar-se por todos os custos indiretos relativos à execução do objeto deste
Contrato, incluindo despesas com deslocamento para a sede da Contratante, bem como
todos os encargos securitários, sociais, trabalhistas, tributários e previdenciários, ou que
venham a ser devidos em razão da avença.

40,

§ i. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
II - todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
III - encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
§ 21. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o CONTRATANTE.
§ 31. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

Documento Assinado Digitalmente por: EGNALDO PITON MOURA - 19/03/2021 09:56:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c13dac2-51ec-427e-8473-de0e91e5d1d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ n° 13.827.019/0001-58

'

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste contrato;
II - a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização
da Administração do CONTRATANTE.
§ 40•

Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados,
cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, tendo
em conta a qualidade do serviço executado e à satisfação da CONTRATANTE.
§ 511. A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar totalmente o objeto deste
Contrato a terceiros, sob pena de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
com amparo no art. 65 da Lei n°. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
§ 10. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem no(s) serviço(s), até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as supressões resultantes de
acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado, na forma do Art.
65, § 11 da lei 8.666/93 e posteriores alterações.

§ 20. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou
penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho dotações orçamentárias,
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
o

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecução do objeto do CONTRATO, erro na execução, execução imperfeita,
mora na execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80,
86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e alterações.
§ 11. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de idoneidade para licitar e contratar com o Município e multa, de acordo com a
gravidade da infração:
a) Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não
cumprimento do objeto contratado;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 300 (trigésimo) dia de atraso sobre
o valor da parte do serviço não executado;
c) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao 300 (trigésimo).
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O valor das muitas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
executado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes.
§ 30. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
§ 40. Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização
monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DISSOLUÇÃO
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção
do curso normal da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
§ 1° - A rescisão deste contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§ 21- A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
§ 31- Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da Contratada para com o Contratante, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO EXECUTOR
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O Contratante designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, que emitirá atestes
do serviço prestado.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Administração Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da
conformidade do serviço com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE pelo
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
§ 11. O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso 1, b, da Lei 8.666/93.
§ 20. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de prestação de
serviços em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste
Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus para dirimir as controvérsias
porventura surgidas em relação ao presente contrato.
Assim, por estarem firmes e acordados, firmam as partes o presente contrato, em
caráter irrevogável e irretratável, em três vias de igual valor e teor, perante duas
testemunhas nomeadas e assinadas, para um só fim de direito.
Dom Macedo Costa, 06 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DÈbOM MACE PO COSTA
CONTRATANT

FAROS BRASIL ASSESSORI'

O.NTABILIDADE LTDA - ME
)
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TESTEMUNHAS:

o

O

O43.3S-99
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 005-2021
INEXIGIBILIDADE N° 002/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF n° 13.460.266/0001-69. CONTRATADA
FAROS BRASIL ASESSORIA CONTABIL LTDA - ME CPF/MF no 26.760.283/0001-63. Fundamento Legal:
Licitação, Art. 25, II c/c Art. 13 da Lei 8666/93, Modalidade: Inexigibilidade OBJETO: contratação da prestação de
serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil para o Município de Dom Macedo Costa BA.
Data da Assinatura: 06.01.2021. Vigência: Imediata até 31/12/2021. Valor Global: R$ 216.450,00 (Duzentos e
Dezesseis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais). Egnaldo Píton Moura. Prefeito Municipal,

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 006-2021
NEXIGIBILIDADE N° 003/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF n° 13.460.266/0001-69. CONTRATADA
VAGNER REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ME CPF/MF n° 31.491.868/0001-65. Fundamento
Legal: Licitação, Art. 25, II c/c Art. 13 da Lei 8666/93, Modalidade: Inexigibilidade OBJETO: Contratação da
prestação de serviços técnico-profissionais especializados em assessoria jurídica nas secretarias Municipais de
Educação, Assistência Social, Setor Pessoal e Tributos no Município de Dom Macedo Costa-Bahia-Bahia. Data da
Assinatura: 08.01 .2021. Vigência: Imediata até 31/12/2021. Valor Global: R$ 48.000,00 (Quarenta e Reais). Egnaldo
Píton Moura, Prefeito Municipal.
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