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São FÓlix do Coribe — BA, 03 de janeiro de ! ti
Processo Adm n° 01212017 de 03.01.17

Inêxiibilidãdê n° lLO04I2017 dê 03.01.17.
DA: Secretaria de Administração e Finanças
Para: O Exm° Sr. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,
Esta Prefeitura, perante a carência de profissional na área jurídica, necessita contratar
serviços de advocatícios especializados em Direito Público Municipal, para atuação juhto aos
Tribunais de Justiça, do Trabalho, de Contas do Estado e União, na consultoria e assessoria
e patrocínio de demandas judiciais, no que tange as causas de interesse deste município.

Objeto: Serviços advocatícios especializados na área de direito público, visando o
acompanhamento, assessoramento, consultoria e defesa dos interesses do CONTRATANTE,
descritos no parágrafo primeiro desta clausula.
Serviços a serem prestados:
- No âmbito administrativo:
A—

Lialioraçao de minutas de contratos, acordos e convenios:

8 - Elaboração atualização de leis de iniciativa exclusiva do Executivo;
O — Representação do CONTRATANTE junto aos órgãos da Administração Pública Direta e
Indireta da União e Estado;
- Orientação na gestão de recursos federais no que tange á verificação da legalidade, da
legitimidade e da economi&dade na execução dos Programas Federais;
[ — Representação na defesa dos interesses do CONTRATANTE perante as Cortes de
Contas (Tribunal de Contas da União - TCU; Tribunal de Contas do Estado da Bahia TOLÍDA e Tribunal de Contas dos Municípios — TOM), referentes a denúncias, termos de
ocorrência, prestação de contas e demais demandas;
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F - Assessoramento na elaboração de opinativos complementares em matérias de licitação,
contratos administrativos e convnios;
O - Análise e emissão de parecer em matérias de pessoal - concurso público, processo
seletivos e processo seletivo simplificado realizados pelo municipio, e demais assuntos
correlacionados;
H - Assessoria e comissões de auditoria e sindicância;
— Análise para reforma da Lei Orgnic;

II

A

- No Âmbito Judicial:

A - Representação na defesa dos interesses do CONTRATANTES perante o Tribunal de

0

Justiça do Estado da Bahia. Superior Tribunal Federal - STJ e Supremo Tribunal Federal 3TÍ;
8 -Assessoria à Procuradoria Judicial, quando necessário.
Forma de Execução: Os serviços de assessoria e consultoria jurídica, sem vínculo
empregaticio, através de efetivação de visitas técnicas, ou em outra cidade da

federação,

quando solicitado pela a Administração, e ainda, mediante consultas verbais, escrita,
pessoalmente. por telefone, e-mail, carta, correio, fax e outros.
Prazo de Execução: a vigência do contrato será de 06 (seis) meses, iniciando-se em
04.01.2017 e termo final em 30.06.2017. Podendo ser prorrogado por igual período, conforme
Art. 57 da Lei 8.666/93.
Preço e Condições de Pagamento: O valor da proposta é de RS38.000,00 (trinta e seis mil
reais): o pagamento será efetuado em 06(seis) parcelas, mensais sucessivos, no valor de
SAÔÔó,ÔÓ (seis mil reais), o vencimento será até o 1ó0(décimo) dia do mês subsequente ao
da prestação.
JUSTIFICATIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO: a proponente é pioneira no ramo de
aeaboria jurídica, preota oerviço diver3aa organizaçOcs públicas, preteturas e outros
entidades, é idôneo, até a presente data não houve causa que a desabone em virtude de sua
prootaçu, inoluaiyo para cota entidade, ú ttioo-profib3ional. ror oataa raiõcø, cata diviaôo
entende que a escolha do fornecedor ora apresentado atende aos requisitos legais previstos
no artigo 26 do Estatuto Licitatório, bem como as normas legais.
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apresenta equivalência de preço praticado no mercado, além do preço, quanto às qualidades
dos serviços a ser prestado.
Despesas de Visita Técnicas: Correrão por conta da contratada, as despesas com
transporte e hospedagem e alimentação do pessoal da mesma, quando a serviços na sede
deste município, ou em outra cidade da federação.
Do Reajute5; Nau haverá reajuste, revisao, repactuação de preço, para o período.
Dotação Orçamentãria: As despesas decorrentes do contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito: Proj/Ativ 2002 - Manut das Atividades do
Ocibinele - Elemento - 3.3.80.35-00 - Oerviços de Gonsultoria (fonte 00);
Documentos de Habilitação, Qualificação e Regularidade Fiscal: O proponente deverá
apresentar, para etetivaçao do pagamento, documentos comprobatório de sua habilitação,
,qualificação e regularidade fiscal, e seu responsável técnico, ao desempenho das atividades
do objeto desta proposta.
empresa Ismerim Advogados Associados - EPP, inscrita no CNFJ sob o
n°OS.3g7.27g/ÓÓÓ1-1, com sede na Av. Tancredo Meves, !df. Óuimar&es Trade, 1199. Sala
001, 602, 614, Caminho das Arvores, salvador - BA, é uma empresa conceituada que atua
na área de assessoria e consultoria jurídica, a diversas prefeituras de todo o estado da Bahia.

S

Validade da Proposta; A vigência da proposta t de 30(trinta) dias, contado da entrega da
Ante o eXpQStQ, a proposta apresentada atende As onUiçOes desta Prefeitura, entretanto,
solicitamos a V.rxa, autorzaço para a contrafaço da empresa supracitada, nas condk8es
apresentadas, e a ratificação da Inexigibilidade.
Atenciosamente.
QecreLTo de Âdministrdt.inanoas
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Referente a proceaso administrativo n°01212017.
Do: Qabinete do rreteito
Para: SETOR RESPONSÁVEL POR LICITAÇÕES
Data: 03 de Janeiro de 2017.

Nos termos do ato de requiiçAo, emitido mediante Memorando Interno, expedido
pelo o Secretario de Adminitraco, autorizo a abertura do procedimento administrativo
de contratação.
O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes, na segunte
sequência.
1. Setor de contabilidade, para indicação de recursos de ordem orçamentária para
efetivação de pagamento das despesas;
2. Setor de Licitações, para que providencie a adoção das medidas cabíveis,
inclusive parecer sobre a dispensa;
3. Assessoria Jurídica, para emissão de parecer Jurídico sobre a legalidade e a
conveniência da contratação.

Contabilidade ciente em,

oV1

Setor de licitação ciente em,119
U<
Assessoria jurídica ciente em,

i
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i
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, visto

udes Ribeiro Ferreira
Prefeito Municipal
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3enhor Prefeito,
Com base na Lei n08.666 de 21 de junho de 1993, e suas corniraçôes posteriores,
solicitamos a VExa, o reconhecimento da situação de Inexigibilidade de licitação, objetivando a
contratação de serviços de advocatícios especializado em Direito Público Municipal, para atuação
junto aos Tribunais de Justiça, do Trabalho, de Contas do Estado e União.
Esclarecemos que os motivos que nos levam a solicitar a contratação com
Inexigibifldade de licitação se relacionam com o fato de, neste caso, a legislação federal permitir a
contrataqão direta doa eervios de consultoria e assessoria jurídica especializada, por
Inexigibilidade de licitação, devido à necessidade desta Prefeitura.
Vejamos o que predispõe a Constituição do Brasil:
Art.7 - XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com clausulas que
çtabuleçam obrigaçQes de pagamento, mantidas as condi?Ões
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá

as exigências de qualificação técnica e económica indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações;
Vejamos o que predispõe a Lei n08.666/93.

ÂI{29 É inexigível licitação quando houver inviabilidade de
competição, em esDecial:
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art.13
desta Lei, de natureza singular, com profissionais eu empresas de
notOria epeçiaIi;açao.
Art. 13. Para 05 fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos

profissionais especializados os trabalhos relativos a:
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras
ou tributarias,
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
Art.26 As dispensas previstas nos §§ 20 e 40 do art.17 e no
inciso III e seguintes do Art24, as situações de
inexigiõilidade referida no art20, n00000ariamunW
justificadas, e o retardamento previsto no final cio parágrafo
único do aIIIQ° UQta Loi deverão ;er çomvniçados, dentre
de 3 (trts) dias, A autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa vfuçial, no prao de 5 (cinco) dias,
como condição para eficácia dos atos. Redação dada pela
Lei n911.107, de 2005.
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
AVENIDA LUIZ EDUARDO MAOALHÂES. S/N - CENTRO - sÃo FL1X DO CORIBE - BAI-HA - CEP: 41.5-000

( FAZ: (77) 3491-3194 - EMAI!.,; aduiQuitufolixdocvribe.ba.govIr
Çite' www.aoÍe1ixdocoriba banov.hr - CNPJ: I6.430.931í0001.30

TEL.:(77) 3491-2921

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb

INEXIQIDILIDADE DE LICITAÇÃO N1L004(2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIRE

ti
sÃo FtLIX DO COR5E
Amu'can, bsk1 flSQ$

'e

III —justificativa do preço
Temos a informar que a regra geral é dever da Administração Pública licitar as
compras os serviços e obras de que necessita para as finalidades.

E o que resulta a norma no

artigo 27, inciso XXI. da Const1ui40 Federal.
O referido conjeturado a impossibilidade de regular todas as hipóteses jurídicas que
se afiguram como as mais adequadas para cada caso concreto, previu expressamente ressalva,
permitindo a contratação direta nos casos especificados na legislação.
A legislação estipula quais seriam

os

casos dispensáveis da competição licitatóíia.

Essa previsão é plenamente justificável quando a hipótese se encaixa nos trâmites legais
enunciados nos diversos casos em que a Lei permite a contratação direta. Estes casos
eontemDlâdos nos artíos 12, incisos III e V e 2611 da Lei n09.999/92, e sua cominac5es
posteriores.
Esta Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, tem a
necessidade para contratação de assessoria jurídica, para defender esta entidade junto aos
Tribunais, de Contas, do Trabalho, e de Justiça.
Com base no Ar-t.25 inciso II, da Lei Federal n08.666 de 21 de junho de 1993, permite a
contratação de serviços técnicos enumerados no art.13, de natureza singular com profissionais
ou empresas de notória especiaIizaão.
A lei autoriza a contratação direta onde houver impossibilidade de licitar.
Assim sendo, atendido o disposto no art. 25, caput, e inciso II da Lei n° 8.666/93, e de forma a cumprir o

disposto no art. 26 da mesma lei, apresentamos a presente Justificativa para ratificação do Excelentíssimo

Prefeito Municipal, e posterior publicaçao para eficácia dos atos.
Ante o exposto, opinamos pela possibilidade de contrafação direta por dispensa de
licitação, nos termos propostos.

São Félix do Coribe, 04 de janeiro de 2017

AÃílf

Moreno
Luciene de
Membro

Luiz CaTiós Ferreira
rre6idente da Comia$oReginaldÓJv8srebttalves
Membro
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PROCESSO DE I NEXIGI LI BIDADE N°. 11-0041201 7.

Por observância ao contido no despacho exarado pelo Sr. Prefeito, relativo ao
Proeêo dê IriexiQibilidade de Licifaçâo acima citado, cumpre-me informar à Comisso de
Licitação, que está consignado no Orçamento Municipal de 2017, dotação orçamentária conforme

a

seguir discriminado, para custear as despesas de serviços espooiaIi2ados de assessoria e

consultaria jurídica Municipal, para o município de São Félix do Coribe.

Unidade OrçamentAria
02.01 Qabinete do Prefeito

projeto Atividade
2002 Man Ativiu do Gabinete Prefeito

Elemento

aasoao-oo

6erv de Gonsultoria

Fonte 00

São FéIix do Coribe - DA, 04 de janeiro de 2017.

át
Setor de
Cidade
Qno M, T, Mdgi1es
CRC-3/\ 19.1510.
OPF: C45-250.74515

e
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PARECER JURÍDICO

Trata-se de procedimento administrativo instaurado que visa à contratação
de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica Municipal, para o
município de São Fétix do Coribe.

Constam dos presentes autos as minutas contendo as especitica9oes do
objeto da presente inexi9ibilidade n°. 11.004/2017, descri9ao doa aewioa, viÕncia da
contratação, preço e forma de pagamento, bem como a informação referente à dotação
orçamentária para a contração em tela.

Fundamentação.

Analisadas as minutas cia inexigibilidade e do contrato, opinamos que as
mesmas reportam aos requisitos constantes da Lei n°.8.666 de 21 de junho de 1993, e
suas alterações posteriores, encontrando-se aptas para serem executadas.
Ë o nosso entendimento.

o

São Félix do Coribe - A, 04 de janeiro de 2017.

Mr
vQ
OAiIbA 26.111

AVfl1tflÂ 11J17 tflUÂflÕ MÁCÁLT4Ã. M -

- Ãõ PLTY flÔ CÔtUfl - flÁl-ITÁ - trp: 47.-080
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O PREFEITO IDE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutai Eudes
Ribeiro Ferreira, atendendo o procedimento da Comissão Permanente de Licitação,
referente a inexigibilidade n0. 11-004/2017, cujo objeto serviços especializada na
assessoria e consultoria jurídica, em defesa de causa junto aos tribunais: de justiça, dê
Contas do Município, do Estado, e da União para este município, adjudica o objeto a
proponente Ismerim Advogadoc Aggociadog - EPP, com o valor unitário mensal de
R$6.000,00

(seis mil reais) e valor global para o período de RQ.QQQ,QQ (trinta e aeia mil

reais), conforme as condições apresentadas, e nos termos do art43 inciso VI da lei
n06.668./93.
95ô P4)ix d

ro de 2017.

—ar,,—
' udes Ribeiro Ferreira
Prefeito Municipal

o

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000

TEL.;(77) 3491-2921/ FAZ; (77) 3491-3194 - EMAIL.;
Site: www.saofelixdoeoribe.ba.uov.hr - CNPJ: 16.430.951/0001-30

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb

ADJUDICAÇÃO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

OPÍLIXDOCORIBÉ
A

codM#Oo

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DE sAo FELIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Juta! Eudes
;beiro rerreira, ap6s o procedimento apresentado pela Comissão Permanente de
Licitaçao, referente a inexigibiliclacie n°. 11-0041Z017, cujo objeto serviços especializada na
assessoria e consultoria jurídica, em defesa de causa junto aos tribunais: de justiça, de
Contas do Município, do estado, e da União, homologa o procedimento de inexigibilidade
com o proponente Is, no valor unitário mensal de R$6.000,00 (seis mil reais) e valor
•

lobaI rara o período de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme as condições
apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei n08.68e./93.

SoFéIixdo Ior!be :, 0* se jan-. cio 2017.
ides Ribeiro Ferreira
Prefeito Municipal

1

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N — CENTRO - sÃo MLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000
TLL;(77)491-2921(FAZ; (77) 3491-3 194 —EMAIL; admÇsuofe1ixdocoribe.ba.50v.br
Site: www.saofelixdocoribeba.gov.br - CNPJ: 16.430.951/0001-30

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb

s

ESTADO UM BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIRE

1
MOIXPOCON1BL
Aamôoj

O resumo da inexigibilidade de Iicitaçao n°. 11-00412017, objetivando contrataçao de
serviços de assessoria jurídica, permanecerá afixado nos Quadros de Avisos desta
Prefetura, em lugar de fácil acesso ao póblico, no período de 04 a 12.01.17, objetivando

estender ao conhecimento do público em geral, como condição para eficácia dos atos.
Em cumprimento das determina9ões do art. 26 da Lei n08.666/93 e suas cominações

posteriores.
Declaramos ser a expressão da verdade firmamos o presente.

São Fó/ix do Coribe - DA, 04 janeiro de 2017.

e iro
de Administra é e Finanças
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AVISO DE PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE

1

rSTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO RESUMO DE CONTRATO

O resumo do instrumento de contrato no Qj412017,

objetivando contrataQ de erviyu

de assessoria jurídica para este município, permanecerá afixado nos quadros de avisos
desta Prateitura, nó póríado de 04 a 12.01.2017, cumprindo o que determina o Art. 61,
Parágrafo Único da Lei 8.666/93.
E por ser a expressão da verdade firmo a mesma.
São Fólix do Coribe, 04 de janeiro de 2017.
Mari
Secre

minis -

e Finanças

e

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SIN -CENTRO - SÃO FÉLJX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000

TPL.(11) 24Q1-2Q1) PAZ: (77S 4Q1-1Q4 - rMÀIL: c1mcsaoe1ixdocoribe.a,zov.br
Site: www.gaofeIixdocoribe.ba.ov.br - CNPJ: 16.420.05110001-20
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rÉux DO CORIBE

'4

SÃO rÉU! DO (ORIDE

2.

lnssruwcntu Fa ular de sSttura4u de Contrato de Sociedade
Advogados, conubstanclado nas cláusulas e condições abaixo
discriminadas.

ADEMIIt LSME
MI&INA, brasileiros çaudo, advugado, portador da
carteira de identid e n° 7829, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Estado
Bahia, inscrito no Clt-MU sob o numero 077Z01.49-72
residente e dom! ado na Av. Tancredo Neves, 1189, 601, Caminho das
Árvores, Salvador, Bahia, CLEYIMÀNA DE ~OS PEIXOTO ISMERIM
MEDINA, brasile a, casada, advogada, portadora da carteira de identidade n°
36.171, expedida a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado da
Bahia, inscrita no PP-MF sob o número 995.456.591-49 residente e domiciliada
na Av. Tancredo eves, 1169, 601, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia,
únicos sócios, da ociedade de advogados denominada Ismerim & Advogados
Associados, inseri na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, sob o no 998/2002, por de..:ão de 03 de junho de 2002, CGQJ'MP n° 05.087.27W0001-20
e inscrição m .'.;pai n° 229.181/001-44, tendo em vista o disposto no
Provimento 11 '06 do Conselho Federal da OAB, resolvem alterar o contrato
social, em confor u idade com as cláusulas e condições seguintes:

1- Cláusula Prim ira- da Denominação Social.
A sociedade gir sob a denominação social de ISMEPIM ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
ca e .exclusivarnente em ne54cios, aue Øsam respeito as
intCE0305 da buril aUo4 fluindo vedado o sou UOU rom fliaç0, ava4 vu
quer em favor de alquer sócio, quer em fator de terceiros.
raragraro único razao social sord mantida ainda queoçora o falgçüngntu dv
sócio que cedeu s ii nome para compÔ-la.
0- Clhusula 9

mia - cio Objeto Social.

A sociedade te por objetivo disciplinar o expediente e os resultados
patrimoniais aur dos na prcstaçflo•. de serviços do consultoria jurldia e
advocacia.

AUTFNTICACAONO VERSO
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ALTERAÇÃO C e =ATUAL

A sociedade terá a a sede instalada na Av. Tancredo Neves, n° 1199, Edifício

Guimarães Trade, alas 601, 602, 614, Caminho das Alvores, Salvador-Da, Cop;
41026-021, poden o, no entanto, se assim lhe convior, manter escçitÓriQs e
retagtntaõeg e qualquer localidade do País, por decisão da totalidade dos
s6dos representad s no Capital Social.
TV- Cláusula Qua

- da Duração da Sociedade.

A duração da soei dade será por prazo indeterminado, a partir do arquivamento
date estatuto na O deni dos Advogados do Estado da Bahia.
V- Cláusula Quin a- do Capital Social.

1

A sociedade lxii a suas atividades com Capital SoclalU 1QO0O,00 (Dch mil
reais) representad por 10,000 (Dez mil) quotas, no valor nominal de K3 1,00
(um real) cada um assim distribuídos entre os sócios:
a) Ademir Isme
Medina participa da sociedade com 99% (noventa e nove
por cento) do Ca ital Social, representado por 9,900 (Nove mil e novecentas)
quotas no Valor n

'. al de p.t 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de

R$ 9.900,00 (rio o mil o novecentos reais), cm moeda corrente
subscritos e integr udos neste atei

e

do País,

b) Cieydiana de

arras Peixoto Ismerim Medina7 participa da sociedade com

1% (Hum por ce

) do Capital Social, representado por 100 (Cem) quotas no

valor nominal de

1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de ft$ 100,00

(Cem reais), em m eda corrente e do País, subscritos e integralizados neste ato.
VI- Cláusula 3

A

- Da responsabilidade da Sociedade e súcios.

Além da SOCIED E, os sócios respondem subsidiaria e ilimitadamente pelos
danos causados a clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem
prejuízo da respo abilidade disciplinar em 4115 POSSA incorrer o responsável
direto pelo ato.

raragruro 1.
obrigaçtee

lidaria o Wmlmda a
A
assumi fl pelas SormPÂDjpdte

ParLgrafn TI. )'T
causar prejuízo a
s6cios litdividua

igo Øçios pelas

tetasiróg.

nas relaç6eç internas perante a SOCIBDM
rçeiros, a c1ients da $OCIflDAj), h

E, o sócio que
ou aos

ente1 La respons&vel pel6 respeÕtivo pagamento au

rcssarçim;ntg,

-fltNflCAcjn ,j, W6
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III- Cláusula Tcrc Ira - da Sede Social.

a SOCIBDADB no poderão advogar individualmen
Os s6cios que inte
efou fora do ambit da SOCIEDADE e es honorários assim recebidos reverter&o
a favor da mesma, alvo mediante anuência prévia dos demais sócios.
VI- Cláusula Oitn a - Cessão de Quotas.
Fica estabelecido
titulo, qtlflig4tIer
cio outro s6cio, fi
relação a terceiros
ao outro para que

e nenhum dos sócios poderá ceder eu transferir sob qualquer
suas quotas a terceiro cem prévio e expresso consentimento
ndo assegurado o direito de preferência para aquele sócio em
endo que aquele deverá manifestar sua intenção, por escrito,
te exerça geu direito de preferência na forma da lei.

VII- Cláusula No a - Poderes dos Sécios.
Os poderes para • mprar, vender, hipotecar ou por outro modo qualquer, alienar
ou gravar bens im eis, deverS sempre ser exercido pelo sócio majoritário.
VIfl- Cláusula D cima - da ÃdmintstraçAo e Gerncia.
A administração a gerençia da sociedade será exercida pelo sócio Ademir
Ismerim Mediria, cabendo ao mesmo assinar, todos os documentos que crie
direitos e obriga es a Sociedade, respondendo ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente cxccçflo apenas para contrair empréstimos e abrir e fechar
contas bancarias o de exige a rcprcsentaçao da totalidade dos sócios,
]Parágrafo 1- No esonvolvimente das funções da Administração e gerência da
Sociedade o sóci majoritárib, poderá movimentar contas bancárias, emitir,
assinar, endossar, aceitar e protestar cheques e outros títulos de credito, para
depósito, descon cobrança, canção ou garantia, assinar contratos de modo
geral, por ins
rito publico ou particular, nomear e constituir em nome da
sociedade, proc
ores e mandatários, "ad judicia" e "ad negotia", bem como
praticar Ledes es mais ates necessários ao regular funcionamento da empresa.
Parágrafo II- C erao aos sócios representado a totalidadodo Capital Social,
abrir o encerrar co M5 bancárias,
FarAratv Ul- Q sOcios gç.,vÇalgã fiçqm 4&sFensadçs do ca9ao.
Parágrafo IV- P
o caso de impedimento de qualquer natureza de um dos
56c108, que VCnII a prejudicar ou dificultar o andamento da Adminiatraflo dos
negócios, poderá mesmo, constituir terceiro estranho. :à soledade com o fim
único da a rapru fitar, condicionado aoçpercentuajs e condições de deliberação
contidos neste!ris mento, nos atos específicos de movimeAtaf contas bancárias,

ENTICACÃO NO VERSO
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VI- Cláusula Stti a — Da possibilidade da advocacia autônoma.

XI-Cláusula D&I n a Primeira - Pró Labor;.
Os sécios terão « eitos a uma retirada mensal, a título de pró labore que será
fixada por delibera. ão.
X- Cláusula Déci e , a Segunda - Exercício Social e Balanço Geral
O u.no §ggial tçr. •çjç om L (primeiro) de janeiro e terminará em 31 (trinta e
um) de dezembro. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, seta
levantado um bal. aço.

Xl.- Cláusula Di&c a Terceira -DestinaçAo do Lucro.

Os Lucros Lfquld.; anualmente obtidos terão aplicação que lhes for determinado
pelo sócio major tArjo, garantido a todos e 8113 participação proporcional,
Nenhum tios sócio, terá direito a qualquer parcela dos lucros ate que scja adotada
deliberação expies, a a sua aplicação.

XII-Cláusula D fina Quarta - Dissolução e Liquidação.
Em caso de Liq dação ou Dissolução da sociedade será liquidante o sócio
Ademir Ismerim Medina. Nesta hipótese os haveres da Sociedade serão
empregados na li' idação das obrigações e o remanescente, paSRBr& a fazer parte
do patrimônio do 'ócio liquidante.

au- CI&usula n cima Quinta.

r

A retirada, morte, incapacidade, exclusão, interdição e insolvência de qualquer
dos s6ctos, disso verÁ a Sociedade. Os haveres do s6cio retirante, falecido,
insolvente, inter' o ou legalmente incapacitado serão calculados com base no
balanço geral, es • cialmente levantado para tal fim, pela sociedade.
Parágrafo 1- 4 catado-se esta clausula ao. sócio Adeinir Igmerim Medina, os
haveres, lhes ser' rasos, ou a seus herdeiros, na forma á lei, no prazo de 2
(doi) m0505 coa i (lob do oyonto, AGI sçgng-g çijp; ç .Jd,9 remanescente
atualização e corr $0 monetária, sendo adotado o índice, adequado para este tipo
de operaç&o e es .11ildos pelõÊ sócios remanncentes.
Parágrafo II- A. licando-se esta cláusula a súcia .Cleydiana de Barros l'cixoto
Ismerim Mediria, os haveres que forem apurados passam a fazer parte da
sociedade, caben'. ao sócio majoritário dar-lha o destino que julgar aew5&ie.

NO Ve3

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb

omitir, assinalo um taro çado§alarç protestar clwques e outros títulos de credito
para depósitos, des' • ritos, cobrança, caução ou garantia.

5

O presente contrato pode ser livremente reformado ou alterado, a qualqu

tempo, por d;liboraç40 doa aøcios ropruacutado a totalidade do capital social.
XV- Cláusula Décima Sétima - Desimpedimento.
declara= não estarem inclusos em nenhum dos crimes previstos na lei,
que 06 imp9wn do exercer u3 atividadoa do pre*eate iitruwentu.

Os sócios

XVI- Cláusula Décima Oitava - Foro.
Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Poro da
Cidade de Salvador- Da, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado

que §Cja.
E por estarem assim justos e Contratados, assinam,..o, presente instrumento cxxx 4
(quatro) vias, dc igual teor, com as 2 (duas) testemunhas abaixo, a (tulo presente.

Salvador 10 de setembro de 2013.

6cios:

ADEMIR ISMPPJM

GL&YDIANA DE BARROS FEIXOTO ISMERIM MEDINA

Testemunhas:

1 QM.

Nome:
PC: O225»
cp?"4t3b fl59

ktt. 41t
Nome:
R
CFF:

k Dwyj '(ci

\Xtsnn,Â,n 62

Y°to4tQt,afl
; &s€

S'.*A

2'
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XVI- Cláusula D4ima Sexta- Alteração Contratual.

Salvador, 03/10/2013.

o
Ilana lCtia vieira Campos

secretária Geral
CAS/BA

0
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ta nêcta data averbada à margem ç$g j-gistro Idhlttivo sob
° 998/2002, a Alteração Contratual da Sociedade
Qnomlnada "I5FCRXM ADVOGADOS ASSOCIADOS
/C", a qual passou a tituar- "ISMEJUM ADVOGADOS
SSOCIAO05"1 no Uvrw 69-A, fis. 001 a 005, da
ecretaria Registro de Sociedade de Advogados desta Seção
a 0A9/BA, conforme decisão exarada 0311012013.

Comprovante de Inscrição edeSitua&Cadasiral - impressio

03/01/2017

Comprovante de Inscrição e de Situaflo Cadntrnl

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDCA
NÚMgPÕDEINSCPIcÂÓ

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE

5210012562

SITUAÇÃO CADASTRAL

MATRIZ
NOME EMPRESARIAL
ISMERIM ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTP%EIA)
0*O

cÕoiGo E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocaticios
côoioo E DESCRICÁO DAS ÂTIVIOADrS ÉCON6WAR gECUMnÁnL&C
Não informada
CÓDIGO E orcPicAo DA I4ATIWr2Á JUnIDICA
223-2 - I59Qt909109 §ImpluD Fura
LÕCRADOURO
AV TANCREDO NEVES, EDF GUIMARAE$
çEP
41.820-021

TRADE

BAIRRO/DISTRITO
CAMINHO DAS ARVORES

ENDEREÇO ELETRONICO

NUMERO

COMPLEMENTO

116$

CALA 001,002,614

MUMIÓIPIÔ

UF

SALVADUR

BA

TELEFONE

(0071) 3228-134

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (LER)

DATADA SITUACÂÔ CADA9TPAL

SITUAÇÂO CADASTRAL

03(11(200*

ATIVA
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Contribuinte.

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUACÁO ESPECIAL

SITUAÇÃO tSFLCIL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 03/0112017 às 12:06:26 (data e hora de Brasília).
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ÔFflTIbÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS Rr;LATIVQ5 A06
TRIflUTOS FEbERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ISMERIM ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CNPJ: 05.087.278/0001-M
Ressalvado o direito de a renda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1.no 9gri§torri pendencias relativas aos débitos 2drininiOmdot pela Cecretada da Receita Federal
do Brasil (Rua); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PQFN) U6bit05 inscritos em
Dívida Ativada União com exigibilidade suspensa nos termos cio art. 131 cia Lei n2 5.172, de 25
de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos,
ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal ou objeto de decisão
judicial que determina sua desçonaideraç8o para fins de certificaço da regularidade fiecal.
Conforma disposto nos arte. 209 e 208 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Este ;ertid39 t valida pare o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ciii e federativo, para
todos os órgãoa e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se & situação do
sujeito passivo no âmbito da RFR e da PGFN e abrange inclusive as contribuiy*es aguiaia previstas
nas altneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 6.212, de 24 de julho de
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internei, nos
endereços c http:/Iwww.receita.fazenda.gov.br> ou chttp://www.pgfn.fazenda.gov.b .
Certidão emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFB/PGFN n9 1.751. de 02/1012014.
Emitida às 11;2O;11 do dia 12/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2017.
Código de controle da certidão: A208.5048.819F.D2EA
Qualquer rura ou emende invalidara este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZtNDA
Secretaria da Receita Federal do Sr*;ll
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

COVRNO DO ESTADO 04 BAHIA

£missao: 1211212016 1027

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dosada. 113 e 114 da Lei 3.955 de lide dezembro de 1981- Código
Tributário do Estado da Bahia)
Certidão N°: 20161596637
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

INSCRICÂO ESTADUAL

05.087.278/0001-61

o

Pica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistència de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ftiva, da competência da Procuradoria Geral da Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.
Emitida

em 12/12/2016, conforme Portaria n° $i6(?sendo valida por 50 dias, contados a partir da data de sua
~asso.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FA2ENbÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.5.faLb4.9UV.»r
Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministeio da Fazenda.
Página Ide 1
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SECRETARIA DÁ FAZENDA

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria dc Arrecadação e Cobrança - CÁC
PGMS - Çvvrdcnatloria da Divida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
IncriçAo Municipal! 229.181/001-44
CNN: 05.087.27810001-61
Contribuinte:
Ender9o:

ISMER!M ADVOGADOS ASSOCIADOS - PPP
Avenida Tancredo Neves, N° 11 9§
SALAS 601.402 P614
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.$20-021

Certifico que a inacri9ao acima esta em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar tuaiqucr dividas que vierem a ser
apuradas, confomie artigo 277, § 3, da Lei 7.186/2006,
Emissao autorizada ua 10;25:22 horas do dia 12/12/2016.
--Válida até dia 12/03/2017.
Código de controle da certdao:

069D.6Ct2.5A70.99F8.F528.E699.OPrF.8875

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
httpdlwww.sefaz.salvador.bagov.br, e sua autenticidade pode õçr confirmada utilizando
o código de controle adma.

o
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EMS - Prefeitura Municipal do Salvador

VOLTAR

CAIXA
CAIXA rCONÔMICA FEGERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
05087278/0001-61
Razão Social: ISMERIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SC
AV TRANÇRWQ NLVL5 tD[ GUIMARAES TRACE 1189 601 1 CAMINHO
Endereço;
DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caiya Econômica rederal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de i94Õ, certifica que, nesta data, a
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade! 14112J201 a 12Jô112017

-

Certificação Número! 2016121405244470390115

Tnformaço obtida em 20112/2016, à5 14:02:57,

A utilização deste CertiÍIçaØQ para os fins previstos em Lei Pt
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.qov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉRITO9

TRABALHISTAS

Nome; ISMERIM ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.027. 272/0001-61
Cortidao n°: 121601642/2016
Expedição: 12/12/2016, às 11:26:23
Validade; 09/06/2017 - 10 (cenho e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
certitica-ge ciue ICHERIM ADVOCADOS ASSOCIADOS - Er?
FILIAIS)
05.087.278(QQfl-1
n°
sob
o
7
NAO
CONSTA
do
Banco
inscrito(a) no CNPJ
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leia 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 doa
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 emFresa em reluçao
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal dó Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Panco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inaimp1entes 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
CIO eMeCuço de acordos firmados ?erantew niniterta Pflnhice 8,5
raaXho ou Comissao dc Conciliaçao Prévia.
Dúviaa

a

est5aa cndttaL.jua.b
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb
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Avenida Tancredo Neves, 1.189, Edificio Guimarães Trade, Sala 601, Caminho das Árvores,
Salvador, Bahia
Tel: (71) 3341-46411 (71) 99176-0294
e-mail: ismerim.advoados(hotmail.com

Formação
Daçharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador

Experincias
•

Sócio Fundador do escritório Ismerim & Advogados Associados;

•

Autor cio livro "Comentários à Lei Eleitoral", publicado pela Editora Quartier
Latim;

•

Parecerista sobre diversos temas como Lei Eleitoral, Licitações, Nepotismo e
Transição Administrativa:

•

Procurador Jurídico, Presidente da Comissão de Licitações e Presidente do
Departamento de Telecomunicações do Estado da Bahia (DETELBA) de 1987 a
1989;

e

Assessoria Jurídica a diversas Prefeturas e Câmaras Municipais do Estado da
Bahia:

e

Assessoria Jurídica à União das Prefeituras cia flaka (UPWS;

. Presidente da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia;
o

Membro da equipe de transição do Governo de Go&s;

' Çosjrdçnu49r Jurídico de campanhas eleitorais na Bahia e em
municipais e estaduais;

Goiás

em eleições

•

Assessor jurídico de Prefeituras, Câmara de Vereadores, Deputados Estaduais e
Federais, Senadores e Qovernadores no Estado da Bahia, Goiás e Seripe

e

Ex-Conselheiro da CELO Companhia Energética de Goiás S.A.

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb
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Z$MLKZM PItPINA na rnm abab.

Ásecretaria Geral--da Ordem dos Apvdgados,do DmsIl, i"do Estado da
BahIn certifica que o sei. AÓEMIR ISMERXM MEDINA obeve
insctiçao no Quadro de Dtaglárlua Unta sgétiçnai, em 24 de
agosto de 1982, sob o no 44-33E,vâI1da por,ddis aflos, e que:
por decisSo datada de 25 de steil3bro de 1984, obteve
A
-

4nscriçâo ProvlsõrJa .,g no Quadro Ae Advogados desta

Seccional,.- pob o --n° 789, tornada Definitiva em 07 de
noiiáMb'rá d 'iO9-1 1 em vlor at& a presedte datal Cerfiea ainda

we o mesmo ,te encontra ém. oià com as cbntrlbuições
dbrl9atórias, do exercIèIo de 2013, junto t4oairària d!etsta -

Entidade1 ÁtÓà presente' data. Pata constar, passei a-

presstá
r
ç EertIdUern iÓ de 3aeir? dQ IGIL que vai óI, M1RTPÂ
DQZZA... n. .2ZtS-45
alnadi
Cahc(8)

'-°s-.
. .........Secretarla d,&nscriç6es,

e

'óeçna

subscrita
Çis7

f

'pelo(a)
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O MUNLÇLPIO DE PILATO r Bahla, por meio do Ilustre Chefe do
Poder Executivo, Sr. ALENCAR JULIÃO DIAS rzu-io, UccIara, para
direito .e a quem Interessar possa que o escritório
ÍSMERIM & ADVOGaS r.A5$QCXÀDOS s.rC CNPJ n0

todos os fins de

O5.087.278/000i-OS C devidatttéhte registrado perante a Ordem
dos Advogados do Brasil, Ceçõ gahtft. em endereço
focalizado na Avenida Tancredo Neyes, 11R. Et.
Trade1 sala 603., 602 e

unai
ar2es

614 tamirto dSMbr2s

presta serviços advocatíclos para este Municiplo

de

drefto púb*eøe4elto municipal desde 2005,

flLfl/BA, 20 094 JN

Av. TgtetwIô Neves n° 11

-

Tr

W6oi/6o2/ 6I3/61 4,

- J*rDa

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb

DECLARAÇÃO

ni .ds

;oçi,jçS'C

posso que o esentórÇa 1MFP1M & ADVOGADOS

5QCIADOS

$/C, CNPJ n° 05.087.278/0001•61, devdanerte r*?strado
prnte a O'idm dos Advogados do Brasil. Seçõ ah!a, cem
endereço profissional iccai izaau na Avenida TarCredÕ Naves.,
ua9, EiS. u1maraes Trade, sala 901, 502 @ 614 Çm;nho das
Arvores, salvador/M, prnti serviços SvQctjciQs para 4s1
MUflIcSo, :

1W T4nct!doItwzuC11fl 4 owma9cs'fnAusks6D1IW2tW*i4,
Ç~(h1&vera- Çep 41 S2Ct62 f-Ç,Ivtdera
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O MLflflGirIO D! RlAcHAØ DAS NEVES, Bahia, por meio do
dustre tFfa do Poder txecutivQ, Sr.Hantiton *aatana de
Lima, decIera flr: tçdos -- na dê direito e a queM IfltGressar

Ismerim & Advogados Associados $/C

do Poder xeçutivQ, $r. ROBERTO CAnL8 LEiTE DE AVILA,
declara, para todos os fins de direito e a quem interessar possa
que o escritório ISMtRIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC,
CNPJ n° 05.087,276/0001-61, devidamente registrado perante a
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, com endereço
proflssonal localizado na Avenida Tancredo Neves, 1189, Ed.,

Guimarães Trade, saia 001.—002 c

4 Caminho das

Árvores,

Salvador/BA, presta SerVICOS advocatícios para este Município nas

áreas de direito público e direito municipal desde 20

3ANDAÍRA /BA, 02 de' JANEIRÕTk201'?

ROBtRTUtMr6v CtZTE DE AVXI
Prefeito

Av Tancredo Neves1 n° 118? EL Gvmarcs Traje, snbt 0lJ6Q2/613/61t, £
Caminho das Árvores- :Cep: 4182002.1-.SalyadorBa
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O MUNICÍPIO DL JANDAÍRA, Bahia, por meio do Ilustre Chefe

Ismerim & AdvogaduiAssociadus S/C
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O MUNICÍPIO DE JANDAfRA, Dahia, por meio do ilustre Chefe
do Poder, Executivo, Sr. ROBERTO CARLOS LEE DE AVTLA,
declara, para todos os fins de direito e a quem Interessar possa
que o escritório ISMERIM & ADVQ9AP95 ASSOCIADOS SIC,
CNPJ n° 05.087,27810001-61, devidamente registrado perante a

Ordem do

frsdvo9ados do flrasil, Secãé Bahia, com endereço

profissional localizado na Avenida Tancredo Neves, 1189, Ed.
Guimarães' Trade, sala 601, 602 e 614 Caminho das Árvores,
Salvador/DA, presta serviços advocaticlos para este Município nas
áreas de direito pbiico e direito municipal» desde Z0091.

JANDAIRA/SA, 02 de JANEIRO dê 2013.
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FITE DEAVILA

Tz,I44aiI$1flô2JhiVtt4,
iI8 Ld4 Qim
Caminho das Árvores- Cqv41820.O21 -

Às'. Tánëréd&Naveg; n°

1.

1
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Curriculum Vitae
Dados pessoais
Nomes Cleydiana dê Rnrro Peixoto hmrim Medina

Nascimento! 0310811982
Documento de Identidade: OABIGO 30.645 OABIBA 3 8.171
Endereço:
Avenida Taneredo Neves, n°. 1189,
[d. Cuimar*eç Trado, sntn 601
Caminho das Arvores,Salvador/RA
E-mail: cleydiana neizotochotmail.com

Fonnaçau açademiça
Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás— PUC/ICO eu. 2009.
Pós-graduada em Direito Previdenciário/Universiclade Anhanguera - Unklerp (LFG)

Lxperiencias Profissionais
Advogada Associada do escritório "Equilíbrius Advocacia - Leonardo Rebouças e Advogados Associados
- (janeiro de 2010 a dezembro de 2012)- Direito Prevldenciário, Direito Trabalhista e Direito Civil.

Advogada Sócia do escritório "Ismerim e Advogados Associados S/C" - Direito Eleitoral, Administrativo
e Municipal.

2014 - Advogou

para

os

candidatos

a governo

de Qois, Marçoni Perilo e Bahia, Paulo Souto. Também

assessorou para os candidatos a senadores, deputados estaduais e federais.

Salvador/BA, 01 de agosto de 2016..

Cleydiana de Barros Peixoto Ismerim Medina

Av. Tancredo Neve, 1w?, LU. QuimarAv TraCe, sota 601, Caminho das Krvores, Salvador, Bahia.

Tet:

(71) 3341-4641
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Diário Oficial do

MüúiÍpio

SÃO FËLIX DO CORIDE

55o Felix do Coribe/Babia
Terça-Feira, 24 de Janeiro de 2017.

DÓ007) Ano: VT

Ato de Inexigibilidade de Licitação n001/2011, Proponente; Publicount Contabilidade
Pública e Assessoria S/C [TDA; objeto: serviços de assessoria contábil., neste município no YdlOí de
R$ 230.100,00, totalizando estimado anual Disposto legal nos termos da Lei n°8.666/93.
Ato de Inexigibilidade de Licitação n006/Z011, Proponente;IZANNA MMA SOUZA DE
QUIEROZ: óbØtó,aêoria técnica neste município, no vaiar global: R$48.000,00. Disposto legal nos
termos da Lei n*8.666/93.
Ato de Inexigibilidade de Licitação n012/2017, Proponente: ISMCRIM ADVOGADOS
ASSOCIADOS-EPP,objeto:serviços advocaticios neste município, no valor global: R$36.000,00.
flisposto legal nos termos da Lei n°11.99C192.

Ato de Inexigibilidade de Licitação n°014/2017, P roponente:MórcIo Santos da Silva;
objeto erv'ços neste munitiflio no valor global R526.000,00. Diwosto legal nos termos da Lei
n°8 666193

'o

AYÇUIÇIR £,gi kdQardo Masalhava, SÍN - Centro7 SAo Felix do Coribe - Bahia.
wwwsaofelixdocoribe ba gov bt / Te]: (77)3491-2921
E-mail: diario oficial@saofelixdocoribe ba "0V bc
ASSTNÁTURÀ DIGITAL - rcp)nnÁglL7,tgsnl4gAo734D2nooc62o4çcc3oEgD

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1415c70-3cb8-4405-bbb5-960f140b31cb

RESUMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Diário Oficial do

Município

SÃO FÉLIA DO CORIDE

So Felix do Coribe/flahia
Torça-Feira, 24 de janeiro de 2017.
NO 000979JÂn0: VI

O Pregoeiro e Equipe de Apoio no uso de suas atribuições legais, após

'sido realizada a

reunião, para a abertura di3 prgpuàto4 de preços e habiiitaço, da incIgibilidade riOlZfZ017, Cujo
objeto: 5erviços advocaticios para este município adjudica o objeto da empresa: Ismerim Advogados
Associados-EPP ,rio valor global! R$36.000,00, classificada por oferecer preço em conformidade com
o preço corrente de mercado, e orçamento básico da Administração. Segue toda a documentação
para autoridade competente efetivar o procedimento de Adjudicação, se for o caso. Pregope
Apoio. Em, 04/0112017
upe de Apoio no uso de suas atribuiçes legais, ap6s ter sido reali2ada a
O Pregoeiro e
reuno, para a abertura das propostas de preços e habilitação, da inexigibliidade n0014/2017, cujo
objeto: Serviços advocatícios para este município ,adjudica o objeto da empresa:Márcio Santos da
Silva,no valor global: R$26.000,00, classificada por oferecer preço em conformidade com o preço
corrente de mercado, e orçamento básico da Admlnlstraçu. Segue toda a documentaçao para
autoridade competente efetivar o procedimento de Adjudicação, se for o caso. Pregoeiro e Apoio.
Em, 10/01/2017

Avenida Luis Eduardo MagalhAcs, S/N - Centro, silo Felix do Coube - Bahia.
w,.vw.saofelixdocoribe ba.pov bu / Tel.: (77)3491-2921
E-mail- diarin.oflnial(çofpIixdnooribe ba aov.br
ASSINATURA DIGITAL - ICPÍORASIL:7719513148A0734D2130DC6304FCC30b8D
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Diário Oficial do

930 Felix do Coribe/flhia

Município

s

Terra-Feira, 24 de janeiro de 2017.

F

SAO FELIX DO CORIBE

NO 0009751 Ano: VI

O PREFEITO DL 5A0 fLlX DO CORIbt, ESTADO LIA BAHIA, o Sr. Jutal Eudes Ribeiro Ferreira,
signatário - Prefeito, homologa a Dispensa de Licitação 0100112017, objeto: serviço de transporte
rodoviário neste município, no valor global: R$7.918,05,00. Dispositivo legal da Lei n°8.666/93.
O PREFEITO DE s.Zo FLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, o Sr. Jutal Eudes Ribeiro Ferreira,,
signatário - Prefeito, homologa a Dispensa de licitação DL002/2017, objeto: aquisição de
combustível, para este município, valor globakk57.997, 87. Disposto legal nos termos da lei
nORUGAR

o Srjutai Eudes Ribeiro Ferreira,

signatário - Prefeito homóloga a Dispensa de licitação n0006J2017, objeto: serviços de locação de
ambulância para os serviços públicos de saúde básica deste município., homologa o objeto à
empresa: Josenilton Santiago de Oliveira,no valor global; R$7987,00. Dispositivo legal da Lei n
8.666/93.
O PREFEITO DE SÃO FÊLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, o Sr. Jutal EüdesRibeiro Ferreira,
signatário, - Prefeito homologa a Inexigubllidade IL0001/2017 objeto objeto Serv4ços de assessoria
contábil., neste município no valor de R$ 230 100,00, totalizando estimado anual DIsposto legal nos
termos da Lei n°9.666/93.

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA B HIA, o Sr Jutal Eudes Ribeiro Ferreira,
signatário - Prefeito homologa a InexIglblllda4it0012/2O17 objeto objeto serviços advocaticios
neste município, no valor global: R$36.000,00. DIppflo legal nos termos da Lei n8.666/93.
ô

Pnrrrrro or SÃO FLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA. o Sr. Jutai rudes Ribeiro Ferreira,

signatário - Prefeito homologa a Inexigibilidade 11.0014/2017, objeto; serviços neste município, no
valor global: RS2$,000,00. Disposto legal nos termos da Lei n°8.666/93.

Avenida Luis Eduardo Magalhacs, S/N -Centro, SOU Felix do Coribe - Bahia.
ww saofelíxdocoribe.ba anv br / Tei.: (77)3491.2921

E.maiI: iliario ofieiaIqanfelixdocorihe ha nov br

ASSINATURA DIGITAL . ICP/DRASIL:771 95B148A0734D200DC6304ECC30E5D
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RESUMO DE HOMOLOGAÇÕES

O PREFEITO DE SÃO FEliX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
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ERRATA

Fica retificado o Ato de Inexi9ibiliçladu N°. ILOQW2Q17, publivadu no dia 24 de janeiro
de 2017, sob o n°. 575. Onde se lê no. 014/2017 leia-se n°. 11-005/2017.

Fica retificado o Ato de Inexigibilidade N°. 11—004/2017, publicado no dia 24 de janeiro
de 2017, sob o n°. 575. Onde se iô n°. 012/2Q17 leia- n°. lLQQ4(Q17,

Fica retificado todos os Resumos de Adjudicação de Inexigibilidade, publicados no dia
24 de janeiro de 2017, sob o n°. 575. Onde se lê: O Pregoeiro e Equipeleia -se: O
Prefeito Municipal

Fica retificado todos os Resumos de Adjudicação de Dispensa, Pubiic1g?%dà4ia 24
de janeiro de 2017, sob o n°. 675. Onde se lê: O Pregoeiro e Equ
Municipal.

Fica retificado o Resumo de Adjudicação de lnexi' ibibdade N° lL005fiBfl4 publicado
ë no 014J017 leia-se no
no dia 24 de janeiro da 2017 ob o no &J
11-0051201 7.

Fica retificado o Resumo de Adjudicação de Inexigibilidade F'J°. 11-00412017, publicado
no dia 24 de janeiftide 2017, sob o n°. 575. Onde se lê n°.
leia-se n°.
O
11-00412017.
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O
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Fica retificado o Resumo de Homologação de Inexigibilidade N°. 11-00512017,
publicado no dia 24 de janeiro de 2017, sob o n°. 575. Onde se lê n°. 014/2017 leiase n°. lLQ9/Z917.

Fica retificado o Resumo de Homologação de Inexigibilidade N°. 11-004/2017,
publicado no dia 24 de janeiro de 2017, sob o n°. 575. Onde se lê n°. 012/2017 leiase n0. 11-004/2017.

Avenida Luis Eduardo Magalbaes, S/N - Centro, São Felix do Coribe— Bahia.
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SÃO FÉLIX RU GUBIUL

Contrato n°011/2017: Contratante: Fundo Municipal de Saúde do MunicWw 'e São Félix
do Coribe: signatário —Marcos Ataide de Oliveira,Contratado: ICR Combustível;signatrio:s6cio
Rrulio Santana rAbo, objeto: fornecimento de combustível para o fundo municipal de saúde deste
município, valor global: R$2.867,94,00, vigência: no período de 30 dias. Dispositivo legal nos termos
da Lei n°6,666f3.
Contrato n°012/2017: Contratante: Contratante: Município de São Félix do Coribe:
siBnatõrio - Prefeito Jutai tudes Ribeiro Ferreira, contratado: ICK Combustível: signatáriôsócio
bróuIio 5antana Filho ,objeto: fornecimento de combustível para este município, valor global:
R$5.129,93, vigência:30 dias. Dispositivo legal nos termos da Lei n°g.666J93
Contrato n°013/2017: Contratante: Fundo Municipal de Saúde da Município de São Félix
do Coribe; signatário —Marcos Ataide de Oliveira, Contratado:iotamar Comércio de Peças e
xf

Transportes Rodoviário LTDA,signatário:lsac Azevedo Magalhães, objeto: Servio e&pecializado em
transporte

de

passageiros deste município, valor global: R4.176.00. vigência: 30 dias. Dispositivo

legal nos termos da Lei n°8.666/93

-.

-

Contrato nG014/2017: Contratante: Município de 5o Félix do Coribe: signatário - Prefeito
Jutai gudes Ribeiro Ferrelra ,Contratado: Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário LTDA,
signatário:lsac Azevedo Magalhães, objeto: Serviço especializado em transporte diisageiras deste
município, valor global: R$3.742,05, vigência: ttrinta. Dispositivo nos termos da Lei n°2.666/93.
11 Z

atário - Prefeito
Contrato n°015/2017: Contratante: Município de São Félix' do Coribe: sign'
Jutai Eudes Ribeiro Ferreira; Contratdo& izanpAw tylara Souza , deai-.Queiroz e

' Wzk
C1ALTDA,signatárlo:lzannA Mara Souza de qàizóbJto)assenorla ttçnlça

em

&

engenharia civil,

valor global: i%$48.000,00, vigência: 12 meses . Dispositivo legal, nos termos da Lei n°9.666/93.
Contrato n°016/2017: Contratante: Município de São Félido Coribe: slsnatáriQ - Prefeito
Jutai Eudes Ribeiro Ferreira Contratado; Ismerim Advogados Às5oclado5-EPP, signatdrlo; sócio
Ademir lsmerim'Medina, objeto: Serviços de advocacia para este rnjíiiicípio., no valor global:
r4tss. Dispositivo legai nos termos.dã' Lei n?è66/93.
R36.Ô00.00. vigêncf$6
/ 3

Contrato n°017/2027; Contratante: Fundo Municipad&Saúde do Município de São Félix
do Çoribe; signatário —Marco5 Ataide de Oliveira ,Contratado:josenilton Santiago de Oliveira -MI
ignatârio; Jo3enilton Santiago de Oliveira, objetoservicÕ 0 lôca5a de ambulSnda para o fundo
municipal de saúde ,deste município, no valor global; R$ 7.987,00, vigência: 28 dias.Dispositivo legal
nos termos da Lei n°2.gGg/9
Contrato n°018/2017: Contratante Fundo Municipal de Saúde do Município de São Flix
do Côribe: signatário —Marcos Ataide de Oliveira ,Contratado:Corgard Telernediçina Digital,
sisnatárlo:sõcio Jost Apareçidu de Meio, objeto:serviço de eletrocardiografia à distancia, para o
fundo municipal dó saúde básica .deste município, no valor global: RS 7.990,00, vigência; 07
meses. Dispositivo legal nos termos da Lei n°8.666/93
Avenida Luis Eduardo Magalhães, SJN - Centro, Sdu F.U. do
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de uma casa, valor global: R53.000,00, vigência: três meses. Dispositivo legal nos termos da Lei
n°8.666/93.

