EST^DO B^ 8^111^

F]=±]FBluFV+LMUNclFnLDEIGAFOFü
PROCESSO ADIvllNISTRATIVO NO 0156/2020
ÓRGÃO / ENTIDADE DE ORIGEM

prefeituraMunicipaldelgap°rã

;|g.

uNiDADE

é72'

3:

Tt +a=:ô.`*++``bTP

Fundo Municipal de Saúde

AUTOR / lNTERESSADO
_Fu.QdQJUunicipal de Saúde

ASSUNTO / OBJETO
higienização e assepsia
de .-__.__
totem display
para dispensador de álcool em gel 70% para
\\1„.+,zF-r -_
_
Aqúlsjção
das mãos, com acionamento por pedal, personalizado com o brasão do municipio, a serem
colocados nos prédios públicos do município de lgaporã - Bahia, em atendimento ao Fundo
MunicipaldeSaúdedelgaporã-BA,paraenfrentamentodapandemiaprovocadapelaCOVID-

--iÀ-TAFL!iJ_Çl.0_tv.,1`Ü.Q7.2020

SETOR DEDESTINO

SETORADO

AUTUAÇÃO

DATA DERECEBIMENTO

lNTERESSSetordeComprasGabinetedoPf't

Gabinete doPrefeito
10.07.2020
--_u

10.07.2020r

10.07.2020

Contabilidade

re e' 0b'l'd d

Gabinete doPrefeito
10.07.2020

10.07.2020

Conta ii a eGabinetedof't

10.07.2020DAT

Pre el 0C

• ,1,0`._07Í;2020

Setorde omprasGabinetedoPf't

_Sy

10.07.2020
10.07.2020

iciaco'J'dica Assessoria Jurídica

10.07.2020

10.07.2020

Setor e

10.07.2020

Assessoria

uriL''t _ s Setor de Licitacões

10.07.2020,

Setorde

ici acoe

d

10.07.2020

~es Setor de Licitacões

re el 0dL''t

10.07.2020-,2J?-,

Setor de Compras
Gabinete doPrefeito

L' 't

ões

&/

10.07.2020

Publicações

Gabinete do
Prefeito

10.07.2020

\J\_

10.07.2020

Setor
e n9
,c,ac
`
` ,
•_ lig,.!3.Êo20
_L- ,-.`.Praça Bernardo
de Brito,
430 -Centro -lgaporã -"ji7;CNPJ:13.811.48
BA -CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-1021.4/0001-09

`

EffiDÀfi=ü|AMiNK3iFALDEIGAfDRÃ

i`-É--i

lgaporã-BA,10 de Julho de 2020.

`,Ç

4<aí`.T`çÇ.,"L3``

7..\
`\=.,\

`
Exmo. Senhor

José Suly Fagundes Netto
Prefeito Municipal

®

Em atendimento a solicitação do Fundo Municipal de Saúde de lgaporã, solicitando a

aquisição de totem display para dispensador de álcool em gel 70% para higienização e

assepsia das mãos, com acionamento por pedal, personalizado com o brasão do município,
a serem colocados nos prédios públicos do municipio de lgaporã - Bahia, em atendimento

ao Fundo Municipal de Saúde de lgaporã - BA, para enfrentamento da pandemia provocada
pela COVID-19, solicita a Vossa Excelência se digne autorizar a abertura do processo

administrativo, para atender essa necessidade, na forma da lei.

•t',Jo a

Atenciosamente,

í`,

Edmile

pffie

Oliveira

Gerente de Compras

®

CEP 46.490-000 - Fone: 77 -3460-1021
Praça Bemardo de Brito, n° 430 - Centro - Igaporã - BA CNPJ: 13.811.484/0001-09
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PraçaBemardodeBrito,n9430-Centro-lgaporã-BA-CEP46.490-000-Fone:77-3460-1021.
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO

Em atendimento a solicitação do Fundo Municipal de Saúde por meio do

Processo Administrativo 0156/2020 e em observação a Lei 13.979/2020 e o
art.

24,

Inciso

procedimentos

IV

de

da

Lei

Dispensa

Federal

de

no

8.666/93

Licitação,

aos

autorizo

quais

dar

início

serão juntados

aos

os

componentes necessários ao referido Processo, para atender as necessidades
da Administração.

Praça Bernardo de Brito, n° 430, Centro -CEP: 46.490000 -Igaporã -Bahia -Fone: (77) 3460-1021
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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AO SETOR DE CONTABILIDADE

Ref. Previsão e indicação de Dotação Orçamentária referente ao Processo
Administrativo n° 0156/2020.
:: : t .

Senhor Contador,

Venho por meio desta, solicitar que seja informada a esta Comissão de

Licitações a indicação de recursos orçamentários para assegurar o pagamento
destinadoaaquisiçãodetotemdispiayparadispensadordeáicooiemgei7o%`psasrâ

higienização e assepsia das mãos, com acionamento por pedal, personalizado cgm
o brasão do município, a serem colocados nos prédios públicos do município de

lgaporã - Bahia, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de lgaporã - BA,
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Praça Bemardo de Brito, no 43o - Centro - lgaporã - BA - CEP 46.¢90-000 -Fone: 77 -3460-1021
CNPJ : 13.811.484/0001 -09
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PraçaBernardodeBrito,ng430-Centro-lgaporã-BA-CEP46.490-000-Fone:77-3460-102i.
CNPJ: 13.811.484/0001-09

S]LVEIRA NEVES
Consultoría e Assessoría Contál]II LTDA

Caetité(Ba) -10 de julho de 2020.

OF. S/N

Senhor Prefeito:

Em atenção ao ofício expedido por Vossa Excelência em 10 de julho de 2020, referente ao

Processo

Administrativo

n9

0156/2020,

informamos

a

existência

de

previsão

de

recursos

orçamentários para a aquisição de totemdisplay para díspensador deálcool em gel 70% para
higienização e assepsia das mãos, com acionamento por pedal, personalizado com o brasão do
município, a serem colocados nos prédios públicos do município de lgaporã -Bahia, em atendímento

ao Fundo Municipal de Saúde de lgaporã - BA, para enfrentamento da pandemia provocada pela

COVID-19, sendo que o pagamento será efetuado através da seguinte Dotação Orçamentária:

02.05.00 -Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE GESTORA

2322 -Enfrentamento das ações necessárias ao combate do

PROJETO/ATIVIDADE

coronavírus

®

ELEMENTO DE DESPESA

44.90.52.00 -Equipamento e Material Permanente

02 -Receita de lmpostos e Transf. De lmpostos -Saúde 159/o
FONTE
14- SUS

A informação da contabílidade neste processo administrativo limita-se exclusivamente a
informar a existência da disponibilidade orçamentária para empenhar a despesa prevista na licitação.

Atenciosamente,

Contador
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-PraçôBernardodeBrito,n9430-Centro-lgaporã-BA-CEP46.490-000-Fone:77-3460-102i.
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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AO SETOR DE COMPRAS

Prezado Senhor,
•C2l?.

Solicito de V. Sa, realizar a cotação de preços para formular o valor

estimado referente a aquisição de totem dlsplay para dispensador de álcool em
gel 70% para higienização e assepsia das mãos, com acionamento por pedal,
personalizado com o brasão do município, a serem colocados nos prédios
públicos do município de lgaporã - Bahia, em atendimento ao Fundo Municipal

de Saúde de lgaporã - BA, para enfrentamento da pandemia provocada pela
COVID-19.

Atenciosamente,

Praça Bemardo de Brito, n° 430 - Centro - lgaporã - BA - CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-1021
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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lgaporã-BA,10 de julho de 2020.

EXM°. PREFEITO MUNICIPAL DE IGAPORÃ-BA.

JOSÉ SULY FAGUNDES NETTO

Em atenção ao oficio encaminhado ao setor de compras segue anexo a
pesquisa de preço e planilha estimativa, referente a aquisição de totem display para

dispensador de álcool em gel 70% para higienização e assepsia das mãos, com
acionamento por pedal, personalizado com o brasão do município, a serém
colocados nos prédios públicos do município de lgaporã - Bahia, em atendimento ao

Fundo Municipal de Saúde de lgaporã - BA, para enfrentamento da pandemia
provocada pela COVID-19, para prosseguimento regular do processo licitatório n-a
forma da lei.

Atenciosamente,

Edmile

Gerente de Compras

- Igaporã - BA - CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-1021
Praça Bernardo de Brito, n° 430 - Centro
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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ELIELTON CARVALHO DOS SANTOS

3. Travessa Rua Jardim N°4o3
Potosi -Ucinio de Almeida-BA
Cep:46330000
Tel:(77)991419420

PARA FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE IciAPORÃ-BAHIA

Praça Baco Pari, Centro, lgaporã. Bahla, CEP: 46.490.000
CNPJ: 10.4Z1.872/0001 -87

QTDE.

DESCRlçÃO

„

\

pREço uNLTéRio

TOTAL`DALINHA

|

OISPLAY PARÁ

ALCOOL GEL 1,40XO

750,00

18.000,00

35XO, 036

124

1

1

18.000,00

Validade: 60 dias

cNpl:1o48e.04o/oool-aô

TOTAL

1
À
FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ-BAHIA

Praça Baco Pari, Centro, lgaporã- Bahia, CEP: 46.490-000
CNPJ: 10.421.872/0001-87

PROPOSTA DE PREÇO

DESCRIÇÃO

UF

KIT

QUANT.

24

V.PORTESTE

R$700,00

V.TOTAL 00

Ri 16.800,

DISPIAY PARA
ALCOOL GEL -

1,40XO
35XO, 036

TOTAL

R$ 16.800,00

çgpdlcões de F:ornecimento:

r_]P:\^yomn!g22!2&
/
/

Condições de pagamento: À vista
Validade : 60dias

Av.Ané::i,:o?aLri,cç:i:àgea#iiee:,à:o:/àA
71 992959759
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Praça Bernardo de Brito, nQ 430 -Centro -lgaporã -BA -CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-i02i.
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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lgaporã-BA,

AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Em atendimento a solioitação do Fundo Municipal de Saúde com base no

Processo Administrativo N° 0156/2020 e com as informações prestadas pela
Assessoria Contábil, DETERMINO a Comissão de Licitações a dar início aos

procedimentos para realização do processo licitatório, com a finalidade à aquisição
de totem display para dispensador de álcool em gel 70% para higienização -e

assepsia das mãos, com acionamento por pedal, personalizado com o brasão dó
municipio, a serem colocados nos prédios públicos do município de lgaporã - Bahia,

em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de lgaporã -BA, para enfrentamento
da pandemia provocada pela COVID-19.
.L.,

Atenciosamente,
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Praça Bemardo de Brito, n° 430 - Centro - lgaporã -BA -CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-1021
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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Praça Bernardo de Brito, n9 430 -Centro -lgaporã -BA -CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-i021.
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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pREFEnuRAMUNicipAL DE iGApoRÃ
PORTARIA N° 10 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
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0 PREFEITO MUNICIPAL DE IGAPORÃ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais
e constitucionais e em cumprimento às deteminações da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

àlterações,
RESOLVE:
ART. 1® Constituir e nomear para a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de lgaporã, Estado da Bahia, os seguintes membros:

1.
2.
3.
4.

Luis Carlos Neves Souza - membro titular e Presidente da Comissão;
Magno de Oliveira Farias - membro titular e Secretário da Comissão:
Maria Hza Fernandes -Apoio.
Sinara Cristina de Souza Cotrim -Suplente.

5.

Luiza paula Alves Ribeiro -Suplente.

Àrt. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando em especial a
Poriaria n° 12 de 10 de setembro de 2018, e todas as disposições em contrário.

REGISTRE€E, PUBLIQUE-SE, CUIVIPFU-SE.
GABINETEDOPREFEITOMUNICIPALDEIGAPORÃ,EstadodaBahia,em11desetembro
de 2019.

Tel.(77) 3460- 1021

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Cidadão,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergêncja,
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
^--+r;L\, l:r++£:=:3TT,an3b;°S°bre°Ponequ=-==n=:==;t-e-=:=::ovanteéadeciar,#stf*£*à;:
contribuinte.
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1

comunhão parclal de bens, empresária, CPF n9 041.839.635-32, carteira de identidade ng
12.596.806®6, órgão expedidor SSP - BA, resldente e domlciliado(a) no(a)

Alameda

Antonino Pedreira, 15, Cand. Caminho do Parque, Bairro Recreio, Vitória da Conciuista -

Ba, CEP 45020405

l`MUFto AUGUSTO BfLITO. nacionalidade bTasilelra, nascido em 18/1|/1973, casado em

comunhão parcial de bens, empresário, CPF n9 143.685.94&43, carteira de identidade ng
22.i94.334-04, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiclljado(a) no(a) Caminho N
(URBIS 1), 43, Bairro Candela6, vitória da Conqulsta -8a, CEP 45028-340

ZlfllNDA SOUSA RAMOS. nacionalidade brasileir3, nascida em 06fi/1960, casada em
comunhão parcial de bens, empresária, CFF n9 344.665.255-87, caíteira de identidade m
01200980-67, órgão expedidor SSP - BA, residente e domicilíado(a) no(a)

Alameda

Antonlno Peclrelra, 15, Cond. Cammho do Parque, Bairro Recreio, Vitórla da Conqulsta -

Ba, Cep 45020"
KIEERclo GOMES tEAL. nacionalidade brasilelra, nascido em 0302/1975, casado em
comunhão parcial de bens, empresário, CPF n9 982.143.65449, cartelra de ldentidade ng
04i071812010-0, órgão expedldor S E S P -MA, res!dente e domicmado(a) no(a) Camlnho
E (URBIS 1), 7, Balrro Candeias, Vitória da Conquista -Bai CEP 45028-235

Sócjos da sociedade limitada de nome empresarlal NO`/9D lqNOLOGIA E DESIGNER

LTDA, registrada legalmente par contrato social devidamente arquivado

nesta Junta

Comercial do Estado da Bahia, sob N[RE n9 29204626808, com sede Avenida Bartolomeu

de Gusmão, 435, A, Bairro Jurema Vitória da Conquista, BA, CEP 45.023-000, devidamente

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídlca/MF sob o n9 33.887.497/0001SO,

Req: 8 ) 90000079256

& É-dffl # p®-\

Certifioo o Rogistro sob o n° 97889012 em 13/08/2019
Protocolo 196158460 de 08/08/2019

Í,i:-3

JuCEE,

Nome da empresa NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA NIRE 29204626808
Este docu mento pode ser verificado em http ://regin.juceb. ba.gov. br/AUTE NTICACAODOCU MENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 188316140638876
Esta cópia foi autenticada djgjtalmente e assínada em 13/08/2019
por Tiana Regjla M G de Araújo -Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Ng 01 E CONsOLIDAÇÃO DA SoaEDADE
NOV9D TECNol.OGIA E DESIGNER LTDA

CNPJ 3E\.tu¥7A97|OOO1SO

:e;,:oe,:::¢::npo,se:::o:od:u:,::o::.offla6j,u=;:Tmaed:::::nat::,:::;T¥Éç£#aã:Óã:`.9
n@s cláusulas seguintes:

+-S-

C

-<
(-'
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CLÁUSUIA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o segulnte objeto:
FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E IETREIROS LUMINOSOS

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MAOEIRA

FABRICAÇÃO IM PORTAS, PORTÕES E JANELAS tM ALUMINIO.

CNAE Fml
32990/04 -fabric3ção de painéfs e letpiiios luminosos

i629L3/01 - tibricação de artefatos diveisos de madeira, exceto rnóvels
25128/00 - fabrieaçã® de esquadn-as de metal

DA-CIÁUSUIA SEGLJJ\lDA. A adm"stração da socledade caberá

lsotADAMENIE ou em

CONJUNTO a(o) Sócio(a) MAURO AUGLJSTO BRrTO e ao não Sócio GIDERIO FRAi\icisoo

RAMOS FILilo, nacionaHdade brasilelra, nascido em 27/0|/1987, casado em comiinhão

parcial de bens, empresário, CPF n9 797AO8.045ÚO, caneira de identldade n9
1114381012, órgão expedidcw SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a)

A]ameda

AAntonino Pedreira, 15, Condomínb Camhho do Parque, Bairro Recreio, Vitórla da

Conquista - Ba, CEP 45020405, BRASIL, com os poderes e atribuições de representação

sti\ra e passi\m na sociedade, judicial e extrajudfcialmente, podendo praticar todos os atos

compreendidos no objeto soclal, sempre de interesse dai sociedade, autorizado o uso do

Rq: 81900000792569
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nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em ativldades estranhas a\Õ-L'ütere

socia,ouassumirob'igaçõessejaemfavordequa,querdoscotistasoudeterceiràs-,,8é,fi3:\©
como arierar ou alieriar bens imóveis da sociedade, sem autorízação do(s) outro(s}
sócio(s).

DA t)ECLARACÃo tM DESIMPEDIMEl\mo

CtÁUSUIA TERCEIRA. O(s) admlnistrador(es) declara(m), sob as peTias da lel, que não estáá

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de

condenação crimina], ou por se encontrar sob os efeitos delai a pena que vede, ainda que
eemporariamente, o acesso a cargos púb]icos, oLJ por crime fallmentar, de prevaricação,

pelta ou suborno, concussão, peculato ou oontra a economLa popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra r`orma6 de defesa da concorrênciaL oontra a6 relações de
coonsLimo,fépúblicaoupropriedade.

DA RATiFrcACÃo E FORo

CLLÁÁUsuiA QUARTA. 0 foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes do contrato social permanece VfTORIA DA CONQULSTA BAlllA.

Em faee das alterações aclma, consolidaee o comrato socbl, nos termos da Lel n.
10.4dK5/Zo02, mediante as condições e cláusubs seguln¢es

ZlllLIINDA SOLJSA RAMOS, nacionalidade bras«eira, nascida em 06m5/1960, casada em
comunhão parcial de bens, empresáriaú CPF n9 344.665.255i87, carteira de identidade n9
01200980-67, órgão expedidor SSP ~ BA, resldente e domiciliado(a) no(a)

Alameda

Antonlno Pedrefra, 15, Cond. Caminho do Parque, Bairro Recreio, Vrtórla da Conquista -

Ba, Cep 45020-405
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MAURO AUGUST0 Bf`lTO. nacionalidade brasileira, nascido em ]S/1|/P73, casado em

c~oomunhãoparcialdebens,empresário,CPFn9143.685.94843,carteiradéidentidaderG
22.194.334Ú4, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a)

Camlnho N

(URBts 1), 43, Bairro Candeias, vitória da Conquista -Ba, CEP 45028-340

KLERao GOMES LEAL. nacionalidade brasilelra, nascido em 0302/1975, casado em

oomunhão parcial de ben* empresário, CPF nQ 982.143.65449, carteira de identidade n9
041071812010-0, Órgão expedidor S E S P -MA, resldente e domiciliado(a) no(a) Camnho
E (URBIS 1), 7, Bairro Candeias, Vitória da Conqulsta -Ba, CEP ¢5028-235

VANESSA LOPES RAMOS. nacionalidade brasileira, nasclda em 05/12/1988, casada em

comunhão parcial de bens, empresária, CPF ns 041.839.635-32, caitelra de identidade n9
i2.596.806-06, órgão expedidor SSP - BA, resldente e domicmado(a) no(a)

AJameda

Antonino Pedreiía, 15, Cond. Camlnho do Parque, Bairro Recreio, Vltória da Conquista -

Ba, C£P 45020405

Sócios da Sociedade Limitada de norrie empresarial

I\lo`PD TECNOLOGIA E

HSIGNEFt. LTEàL redmda l.eherite por cDnmto sod.i dewdnMTte .rqtmo
nesta Jurita Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n9 29204626808, com sede Avenida
Bartolcwneu de Gusmão, 435 -A, Bairro Jurema, \/ltória da Conquista, BA, CEP 45.023-000,

devidamente

inscrlta

no

Cadastro

Naclonal

de

Pessoa

Jurídica/Ml:

sob

o

ng

33.887.497/0001-60, resolvem consolidam o contra¢o soc(al, nos termos da Lei r`° 10.406/

2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguhtes:

Req : 81900000792569
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A sociedade gira sob a denominação social de

" l`IO\/9D TEcl\loloGIA E DESIGNER

!IQê ". Na fórma do artigo 997, ii, do CC, para todos os efeft;os iegais.

CLÁUSULA SEGUI`lDA;

A sociedade tem sede: AVEI`llDA BARIOIOMEU DE GUSMÃO, 435, A, BAIRRO JllREMA,

VWORIADACol\lQUISTA,BA,CEP4S.OZ3000/

CLÁUSULA~:
A sociedade iniciou suas atMdades em 10.06.2019, e o prazo de duração da sociedade é
ppor tempo incletermlnado, observandcrse quanto a sua dissoJução os preceitos cla
legislação em vigor, conforme o pre`risto no artigo 997, 11, do CC.

CAPITUL0 1'

DO OBJETO

CLÁusutA QUAFnA:
A sociedade tem por objeto soc]al, conforme o estabelecido no artigo 997, 11 do CC, o
que segue:

FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS

FAmlcAÇÃo DE ARTEFATos DE MADEIRA
FABRICAÇÃO DE PORTAS, PORTÕES E JANELAS DE ALUMINIO.

CNAE FISCAl.:

•.,,t`'D

.-.

3299-0/04 - fabrlcação de palnéis e letreiros luminosos.

s-@

«p&-s

1629-3/01 -fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis.
2512€/00 -f@bricação de esquadrias de metal
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ALTERAÇÃO CONTFtATUAI N9 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA

CNPJ 33.887.497/0001-60

CAprTULo 111

DO CAPITAL SOCIAL

CtiusuLAQU]NTA:
0 Capital Social registrado no valor de R$ 100.000,00 ( eem míl reaTs ) dlvldldo em

100.000 ( cem mil ) quotas de R$ 1,00 ( hum real ), cada uma, integralizadas e
distribuídas entre os sócios da seguinte form@: conforme preceitua o artigo 997, ii[ e [V,
do CC/200Z.

sóclos

QLmÂS

RS

%

ZUUNDA SOUSA RAMOS

51.000

51.000,00

51

MAURO AUGUSTO BRITO

10.000

10.Oao,00

10

l(LERCIO GOMES LEAL

30.000

30.000,00

30

9.000

9.000,00

9

100.000

100.000,00

100

VANESSA LOPES RAMCS

TOTAL

ParágTafo Primelro - As cotas de capltal são intransfemreis a terceiros, salvo, com o
consent!mento unânime de todos os sócios, expresso em alteração de contrato social
para a modificação deste contrato e admissão de novo quotista, conforme o previsto nos
artigos 1003,1.056 e 1.057, do Códlgo Civil.

Parágrafo Segundo - As cotas adquiridas por novos sócios, serão sempre lntegrallzadas a

vista e em moeda legal e corrente do País, ou, em bens imóveís, medlante laudo de
avaliação

e Escritura

Pública lavrada e registrada em Cartóf.io e incorpoi-andol]s ao

Ativo Permanente da empresa, conforme o dlsposto no Artigo 1.055, § 19, do CC.

Parágrafo Terceiro -A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quot@s,
mas todos respondem solldariamente pel@ lntegralização do capital social, conforme
Artigo 1.052, do CC.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAI Ne 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

NovgD TECNOLOGm E DEslGNEFt LTDA

CNPJ 33.887.497/0001io

üPITULO W
DA ADMINlsmAÇÃo

CLÁUSLJLA SEXTA:

A admlmstração da socledade cabe

lsoLADAMENTE e ou CONJUNTO a(o) Sócio(a)

MAURO AUGUsio BRrTO, e a® não sóclo Gl[BERTO FRAl\lcISCO RAMOS Fi]J+o,

nacionalidade brasileira, nascido em 27/01/1987, casado em comunhão parcial de bens,
empresário, CPF ng 797.408.045ÚO, carteira de identjdacle n9 1114381012, órgão

expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a)

Alameda Amonino Pedrelra, 15,

Cond. Camlnho do Parque, Balrro Recrelcb Vltória da Conquista - Ba, CEP 45020-405,

ccom os poderes e atribuições de Íepresentação ativa e passi\n na sociedade, judicial e

extrajudicialmente, podendo pratlcar todos os atos compreendldos no objeto social,
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no

entanto, fazê-1o em atividades estranhas ao interesse social oLi assumir obrigações seja

em fa`ÍoÍ de qualquer dos cotistas ou de tercelros, bem como onerar ou alienar benss
imó`/eis da sociedade, sem autorização doS) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Primefro - É, expressamente vedado o emprego do uso da firma em negóclos

estranhos aos objetivos sociais, princlpalmente em fa`Íor de terceiros ou dos próprios
sócios, taiscomo: Avais, Abonos, Endossos, Fianças, etc., sob pena de nulldade em

relação a sociedade,

subsistirá sempre

a responsabilldade pessoal do que houver

indevldamente empregado, na forma do Artlgo 1.013, § 29 do CC.

Parágrafo Segundo - Aos adminlstradores é vedado fazer-se substituir no exercício de

suas funções, sendo-lhe

m@ndatários

facultado,

nos

limites

de

seus

e&ítff-@

poderes,

constituírem.

«p*„

da sociedade, especificados no instrumento os atos e opeíações que

poderão praticar, conforme aít.1.Ois do c/C,

/L

Eü;q: 81900000792569

d®
)uCEB

Certifico o Reglstro sob o n° 97889012 em 13/08/2019

Protooolo 196158460 de 08/08/2019
Nome da empresa NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA NIRE 29204626808
Este docu mento pode ser verificado ©m http://regin.juceb. ba.gov. br/AUTENTI CACAO DOC UM ENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 188316140638876
Esta cópja foí autenticada djgitalmente e assinada em 13/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTEmçÀ°C::TVTDT:EACLN:::i::°D:::GL*::¥T:ADAS°:.!E-P¢B-Eh
CNPJ 33.887.497/OOO1-CO
.1

E

gÁ<

:::áegr:ofoflrT;aT[o:,_n:roummeenntteose:wmí=opr,,,ae::mmp,:smohs,psoót:,:s,e::u£:Í:%¥É#dft%gravame,porquaisquerformasdebensimóvelsdasociedade.
Parágraifo Quarto - De acordo com o dlsposto no Artigo 1.013, § 2g, do CC, os

administradores que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estavam agindo

em desacordo com a maioria, responderão por perdas e danos perante a sociedade e

terceiros. E enquanto não for averbada a ata e ou ato (10) dias da lnvestidura de sua
nomeação, os administradores respondem solidariamente e ilimitadamente pelos atos
que praticarem.

Parágrafo Qu]nto - Os administradores terão direito a uma retirada mensal a tftulo de
pró-labore, com valor fixo observando a situação econômica financeira da sociedade e a
Legislação pertinente.

CApl"LO V
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DO BALANçO

Clj`USUIA SÉTIMA:

Os sócios reLinir-se€o mediante a convocação prévia, por escrito, ou verbalmente,
especificando o dia+ a hora, o local, a forma de realização da reunião e a ordem do dia,

sempre que necessário, e, obrigatoriamente, para deliberar sobre as seguintes matérias,
desde que obseníadas as determinações dos artigos 1.152,1.072 a 1.075 e 1.010, do CC:

(a)

Dissolução, Iiquidação, fusão, cisão ou incorporação, verida total ou parcial da

5ociedade;
(b)

Alienação, direta ou indiretamente, do controle da Sociedade, ou ainda, de

participação socletária que represente mals de 50% (clnquenta por c€nto) do

poder de voto da Socledade;
(c)

aquisição, Ilcença ou verida de ativos da Sociedade, indusive de investimentos,

que excedam a s0% (oitenta por cerito) do patrimômo líquido da Soc(edade;
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cessão de qiiotas, exdusão de sócios observando a cláusula sa deste instrumento, serão
aprovadas pelos sócios representando a maioria do üpital social

P@rágrafo Segiindo - Para as deliberaçses sobre as matérlas de letra |a) aclma, deverá
ser observado o procedimento mencionado na aáusula 69.

Patágrafo Terceiro - As convocações para as reuriiões de qLiotistas poderão ser
dispensadas, se estiverem presentes todos os sÓC!os.
PairágTafo Quarto - No caso de modificação a este Contrato Social, a elaboração de ata

será suprlda pela competente alteração contratual aprovada.
Parágrafo QtJlr`to - Nos quatro meses segulr`tes ao término do exercía.o social, os sócios

deliberaíão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts.
1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

Parágrafo Sexto - No caso de riecessidade de investimentos na sociedade, sendo através

de aumento de capital ou não, estes investimerttos poderão ser aprovados por maloria
absoluta da sociedade ou seja 51% ( cinqüenta e um por cento ) das quotas de Qp.rtal

representadas, devendo os demais sócios quotistas acatar a detísão da maioria.

Parágrafo Sétimo - A vontade dos sócios seú condição necessária e suficiente para a
efetivação de alterações contratuals, Íesoluções e demais atos, lnclusive os referentes à

transformação da sociedade em qualquer outro tipo de sociedade admitida por lei.

Parágrab oltavo -0 sócio que divergir da vontade de 50% (cinquenta por cento ) mais
i% (um por cento), da representação do capital social, indusive opondoTse a alteração de
quaisquer cláusulas deste contrato ou a transformação da sociedade limltada em
qualquer outro tipo de sociedade, deverá optar entre continuar na sociedade aceitando o

estabelecido pelo sóclo majoritário ou dela retirarie, reembolsado neste caso, de sua
participação no cap]ta] social e 100% do lucro a ele atTibuído, se houver, proporclonal

aos

meses do ano em qiie se retirar da socíedade, tendo por

base de

cálculo, o

resultado apurado no últlmo balanço, e o pagamento ser felto em 12 (doze)
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data do balanço imediatamente ariterior @o mês de sua saída.
ParágTafo Nono - Fica desde já conv_encionada, a dispensa das formalidades legais de

convocação por edital para deliberações e aprovação de prestações de contas, se os
sócios decidirem por escrii:o 5obre as respectivas matérias, como de fato o fazem neste

ato, conforme o previsto no Artigo 1.072, §§ 29 e 39, do CC..

Pariigrafo Déclmo - Fica desde já convencionado que todos os sócios, quando nec=ssário,
a investir na empresa os valores deliberados em reunlão de sócios , desde que todos

concordam com os referidos investimentos, respeitindorse nos aportes de investimentos
a proporção da respectivas cotas de capit@l.

Patágrafo Déclmo Pr.imefTo -

Após a aprovação dos investimentos em reunlão ou

assemblela de sócios, os aportes deverão ser feltos em até 30 ( trinta ) dias, se prazo
diverso não for decldido na reunlão ou assembleia.

ParágiBfo I*clmo Segundo - 0 Exera`cio Social compreenderá o período de 01 de Janeiro
a 3i de Dezembro de cada @no, os adminlstradores prestarão contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial, balanço de resultado

econômico e do inventário.

Parágrafo Déclmo t€rceiro - Fica a socledade autorizada a distribuir antecipadamente

tucros do exercício, com base em levantamento de balanços intermediários, observada a
reposição de lucros quando a distribuição afetar o capitil soclal, conforme estabelece o
artigo 1.059 da lel 10.406/02 do CC.

®

P@rágrafo Décimo quarto exercício de forma

societário,

Fica a socledade autorizada a distribulr os resultados do

desproporcional

aos

percentiiais de

participação

do quadro

sendo esses lucros distribuídos conforme a produtivldade de cada sócio,

segundo autoíiza o artigo 1.007 da Lei 10.406/02 do CC.

CAPITULO VI

DA TRANSFERÊNCIA, DISSOLUÇÃO, LIQU IDAÇÃO t}A SOCI EOADE
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As cota5 representativas do capital social são lndivisíveis, dependendo a sua transferência

entre os sócios ou pessoas estranhas a sociedade, de expressa autorização dosócio
ou sócios que as detenham, desde que respeitado o prevlsto no Artigo 1.057, do CC..

Parágrafo Primeiro - Caso Üm dos sóclos desejar retiTar-se da sociedade devera
comunicar por escrito com antecedência mínima de 30 ( trinta ) dias via correio com AFL e
em lgualdade de condições, cis

sócios terão sempre a preferêncla na aquisição das

cotas em relação a pessoas que não pertencerem ao quadro social, na conformidade nos
artigos 1.028 e 1.029, do CC.

Parágrafo Seg`mdo - Em caso de retirada, extinção, insolvência, tilencia, ou falecimento
de qualquer sócio, a sociedade não será dissoMda, nem

entrará em

liquidação.

Os

haveres do sócio retirante, extinto, excluído, falido ou falecido serão apurados e pagos

segundo valor econômico das quotas, no montante proporclonal a sua particlpação no
capltal social, apuíada após levantamento do balanço patrimonial espedal da Sociedade,

a ser feito no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da comunlçação do evento e
considerando a valorlzação econômica fundada em laudo realizado por empresa
especlalizada escolhldo(s) pelo(s) sóclo(s) majoritárlo(s), tomando por base crltérios de

valor de mercado, conforme o estabelecf do nos artigos 1.028 e 1.031, do CC, ou a critério

dos herdeiros do falecldo poderão estis ser admltidos na socledade com os direitcp a
eles atribuídos.

®

Parágrafo Terceiro - Os montantes dos haveres apurados serão pagos pela socledade ao
sócio em 12 (doze) parcelas, mensais, iguals e sucessivas, coríigidas segundo a

periodicidade mínlma admitida em lei, com base no Índice Geral de Preços do Ivlercado
(lGPM) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha substituí-lo, sem

juros, vencendo-se a primeira 30 (trinta) djas após a efetiva saída do sócio, con5iderada
esta a data da assinatura da respectiva alteração do Contrato Social.

`+L- ózÉfzzz._ g]
Req. 81900000792569
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Certifico o Registro sob o n° 97889012 em 13/08/2019
Protocolo 196158460 de 08/08/2019

Nome da empresa NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNEF` LTDA NIRE 29204626808
Este dociimento pode ser verificado em http://regi n.juceb. ba.gov.br/AUTENTICACAODOCU M ENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 188316140638876
Esta cópia foi autenticada digjtalmente e assinada em 13/08/2019
por Tiana Regila M G de Araújo -Secretária-Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N9 01 E CONSOLIDAÇÃO
NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA

CNPJ 33.887.497/OOOIÚO
Parigrafo Quaito - Restando apenas um sóclo remanescente na socieda

prazo máxjmo de |8o (Cento e o,tenta) d|as, para adm|tir out,o sócio, na ià,,£Êíàà?:
artigos 1.028 a 1.031,do CC..

Parágr@fo Qulnto - Caso o sócio retlrante haja uma discordância na aval!ação dos bens,

após o levantamento do balanço patrimonial especial, a ser feito no prazo de 60 (

sessenta ) dias, o sócio retirante terá o direito de receber em moeda corrente do país,
como previsto, ou escolher em ficar com algum bem da sociedade, desde que o valor
desse bem não exceda o valor de suas quotas.

cAprTULo vll
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA NONA:

A sociedade poderá a qualciuer tempo, abrir ffliais e outros estabelecimentos no País ou
Exterior, por ato da gerênci3 ou deliberação dos sóc{os.

CtiusLILADEaMA:
Comprovada a prática de ato abusivo que coloque em rlsco a contlnuidade cla empresa, o
sóc]o infrator será imedlatamente excluído, por justa causa, por deliberação da maioria
dos sócios.

Parágreb ÚiiFco -_A exclusão de sócjo daí-se-á nos casos previstos de: justa causa ( art
1085); sócio remisso

( art 1058 }; sóclo falido ( art 1030, § único} ; sócio que tem sua

quota liciuidada ( art 1031 § 29 ), todos do código civil de 2002.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:

ybüu- Mpà-i2

Fica eleito o foro da Comaíca de Vitória da Conquista

Bahia, para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrlgações resultantes deste aontrato.

/\

Req: 81900"792569
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Certifico o Registro sob o n° 97889012 em 13/08/2019
Protocolo 196158460 de 08/08/2019
Nome da empresa NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA NIRE 29204626808
Este documento pode ser verificado em http://regln.juoeb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOC U MENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 188316140638876
Esta cópia foi autenticada digilalmente e assjnads em 13/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo -Secretária-Geral
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ALTEFtAÇÃO CohrTRATUAL N9 01 E CONSOLIDAÇÀO DA SoaEEÀDE
`.Í-lNOV9DTECNOL GIAED SIGNERLTDA¢J£?

CNP\ 33.887.L®qimoL60

.\-==^

CúuSuU DECIMA SEGUNDA:
Os adminlstradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão

g
& eo#;;`i

lmpedidos de

exercerem a adminlstração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontíarem sob os efeltos dela, a pena que vede, atnda 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 slstema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consuma, fé públlca, ou a propriedade. (Art.1.011, § 1e do CC)

d®
IuCEB

Certifico o Registro sob o n° 97889012 em 13/08/2019
Protocolo 196158460 de 08/08/2019
Nome da empresa NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA NIRE 29204626808

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb. ba.gov. br/AUTE NTICACAODOCU MENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 188316140638876
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2019

por Tlana Regila M G de Araújo -Secrotária-Geral
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TERMODEAUTENTICAÇA°
NOME D^ EMPRESÁ

NoV9D TECNOLOGIA E I)ESIGNER liTI)A

PROTOCOLO

196158460 -08/08/2019

ATO

00Z - ALTERAÇÁO

EVENTO

Oz l -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

i€
``j```

%¢ít;
/ \ Xj/."
y

`

-_e.eoJ2_H`c;.dL.C22aieTIANA REGILA M G DE ARAÚJ0
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

@

uCEB

13/08/2019

Certiflco o Registro sob o n° 97889012 em 13/08/2019
Protocolo 196158460 de 08/08/2019
Nome da ©mpresa NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA NIRE 29204626808
Este documento pode ser verificado em "p://regin.juceb.ba.gov. br/AUTENTI CACAODOCU M ENTOS/AUTE NTICACAO.aspx
Chancela 188316140638876
Esta cópia fol autentlcada digitalmente e assinada em 13/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo . Secretária-Geral
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CERTIDÃO NEGATIVA

ht£p //servicos pmvc b a.gov.br/certi dao_i~pH)re.s.sao.php?tc=e&cd `.

• ,`i}l "¢4.,`,`;``` ,\

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

•44,

CERTIDÃO NEGATIVA
DADOS DO CONTRIBUINTE

Contnbuinte: NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER IJTDA
CNF'J/CPF: 33.887.497/0001-60
Cod.Contribuin{e: 1095610

l nsc. M unicipal. 0000582323
Endereço lmóvel: AVENIDA BAFtTOLOMEU DE GUSMAO 435 , JUREMA, VITORIA DA CoNQUISTA -

BA , CEP: 45023000
Quaclra:

Lote:

A Prefeitura Municipal de Mtória da Conquista, confome o aítlgo 160 da Lei Municipal no
1259,de 29 de Dezembro de 2004. combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal

g.únTn?br:,n5,:'7a:;dmeaçd5e:âfi&ud':,brEOMdâE1&6êÃ-oCAódoig3B|nÉbTuoüÊOANcaEcàoTn,adÃgF:nTLFL?râ_sqeuee:
situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL Esta Ceriidão não servirá de

prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública
Municipal, confome prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de
Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Emitida Sexta-Feiía, 5 de Junho de 2020 as 17:11 :49
Validade: 90 dias

Código de controle da ceTtjdão: 20200023484

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTÀDO I]À BÀmA

Emissãoúw06/202€Op#:ÜEÍ€'4.',c},`

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emmfl] piiB o® ®feltoú dos irtB.113 .114 d-L.13.05e de 11 do dazembro d® 1081. Cédlgo

Tribiftéda d® Eftado da Bahl-)

R"SOCIM
NOV9II TECNoi.OGIA E Dr£lGNER LTnA

"J

WSC"çAO ÊSTAOUAL

lóo.413.«

33j]87.497mool-60

Flca cermcado quo não cnnstam. até s presente dat8. pendênclas do íesporisabíDdode da pessoa físicB ou |uridlca adim
ldenfficada, rebtivas sos tnbutoô adrinistrados par ®ste Secretsria.

Esta ceTtk]âo engloba todos os §eu§ estabBleciniomas qiianto à inristencia de dóbftos, lnclush/e os lnscritos na DMda
Ativa. dó cDrnpetônda da Procurdoria Goral do E6tado, r®66alvado o diroito da Fezonda Públlca do E8tado da Bahla
cobrar quaisquer débitos que vleram a ser apurado5 postoriormonte.

Emíüda em O8/06ffi020, cnnfomo Poítaiia n° 918ü8, eendo válida por 60 diae, ccmtados a parür da data do sua

omüo.

A AUTENTiciDAf]E msTE i)ocUUEhrTo PoDE sER coMFrRovAnA NAs iNsPETORiAs

FAZENDÁRIAe OÜ \nA imERiiET, No ENOEREço httpJhN"..etiLhgov,i]r

Vélida mn a aprosontaçào mijLmta do cartão crigmal de insGrtçBo no CPF oLi no CNPJ dB

SocreLaíta ds Remü FedBfal do üinBtóho da Fazei`da.

J'ág`m J dJ= 1

RriccridüN.gaGvafpi

hftpwseriwsmcaúfüendag::.:€ísriJéeü,?Cmconm

Firefox

MINISTÉfüo DA FAZENDA

Secretaria da Receita Fedeml do Brasil
Procuradoria¢eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E
DA UNiÃo
Nome: NOV9D TECNOLOGIA E DES]GNER L.TDA

CNPJ: 33.887.497/OO01 io
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e lnscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idenüficado que vierem a ser apuradas. é certificado que
não constam pendêndas em seu nome, relativas a créditos tnbutãnos administrados pela Secrotaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

E§ta cenidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no mso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administíação direta a ele vinculados` Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB 8 da PGFN e abrange inclusive as contribuições soa`ais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ari.11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de iggi .

A aceitação desta certidão está condicicinada à verificação de siia autentiddade na lntemet, nos
endereços <http://rfb.gov, br> ou < http:/^^nM^/. pgfn ,gov. br>.

Cenidào emitida gratuitamente com base na Portaria CoÍ`junta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16..31 :25 do dia 08/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2020.
Código de controle da ceítidão: 21BF.798C.780F.235B
Qualquor rasura ou ®menda invalidará este documento.

Consu|ta Rcgularidadc do Enipregador

Página 1 de 1

çxANEÔNÁ¥EAL
Certiricfldo de Regularidí`de

do FGTS - CRF

Inscrição;

33.887.497/oooi-6o

RDã°

NovgD TECNOLOGiA E DEsiGNER LTDA

SociH:
Endereço:

ê:NBê3TsoTLAo,M5X /DE5Go:S-MOAo: 435 A , JUREMA , V,TORIA DA

A Calxa Econômlca Federal, no uso da atrlbuição que lhe confere
o Art. 7, da Lel 8.036, de 11 de malo de 1990, certlfica que,

nesta

data,

a

empresa adma

ldentlflcada

encontra-se

em

situação regular perante o Fundo de Garantla do Tempo de
Servlco - FGTS.

0 presente Certiflcado não servlrá de prova contra cobrança de
quaísquer débltos referentes a contrlbuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrlgações com o FGTS.

VDidme:13/07/2020 a 11/08/2020
CertificBão Número: 20200713100647858903oo

informação obtlda em 13/07/202011:28:00

A utillzação deste Certíflcado para os flns prevlstos em Lel esta
condicionada a verlficação de autentlcldade no slte da Caixa:

www.cHXDgov.br

\

hnps://oonsultaúrf.caixagovwcon§unacr#pages/impressao.Jsf
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13/07„020
Digitalizado com Camscanner
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JUDICIÁRIO

"lBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 0A BAHIA

RTIDÃO

-i;'~

ESTADUAL

coNcoRDATAÉ£â##itõFAELc.u.EEG#AijÃO JUDiciAL E

CEfinoÁo wo.. ood33í 2gí

``??.t,± _c_o.¥±!à9 '

FOLHA: i/i

A .uterttkld4de do.t. c.rtld®o poderà set
(http.//eSaj.Üb..)u..bt/icô/.brirconfer.ncl3do).

¢onllrmada

pol@

Into.no(

no

slto

do

Tílbunal

do

Ju.tlç®

an,enorçSE:Ta::c£ ,:eó7%eo§2qou.,S:n:fi:quoe: N,ÀgdsA„8soNdgT#t,ábmu,#&3Ó #: ,ojto3 C,VO,S do E§tado da Bah,a.
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Os d.dos hformado§ sÕo de resporisabilwaclo do 3ollcftanto. dovondo a tnularidado soÍ confon.da Pelo
in:eressado eJou destina`àrio, A present® c€nidáo abíange pesqulsa no banco do dados polo PoÍíodo do 20
Ívnh}) ôncs

Cjeü" rinaimente qiie esta cemdáo é sem custas.

e€-a`:S£rã!nriedá:S':;i::ft:dma,s:à,:áno,ourTà,noo;:acov#.àdaaod.eéao3"asapan,tdadatadosuaom,sgão.ApóS

Salvador, 8egunda-folra,13 do julho do 2020.
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Digitalizado com Camscanner
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PODEIR düDICIÁRI0
JTJSTIÇA DO `I`RABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE I)ÉBITOS TRABÀLHISTÀS
Nome:

CNPJ:

NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER IITDA

(MATRIZ E FILIAIS)

33.887.497/0001-60

Certidão n°: i3272i20/2o20
Expedição: 08/o6/2o2o, às i6:32:52
Validade: 04/12/2020 -180 (cento e

oit.enta)

diaE;, contados da data

de sua expedição.
Certifica-se que NOV9D TECNOLOGm E I)ESIGNER LTDÀ (mTRIZ E FII,IÀIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.887.497/oooi-60, Não CoNSTA do Bancc)

Nacic)nal de Devedores Trabalhistas.
Certiàão emitida com bage nc) art. 642-A aa Congolidação daB Leis do
Trabalho, acregcentado 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 agogto de 2011.

Os dados constantes desta Certidãc) são de responsabilidade dc)s
Tribunaig do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão ateE;ta a empresa em relação
a todos c>s seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaçãc) desta certidão condiciona-Be à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
lnternet
(http://www.tst.juE.br).
Certidão emitida gratuitamente.
iNFORmção "poRTANTE
%
Do Bancm Nacional de I)evedores Trabalhistas congtam os daaos

necessários à identif icação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto àB obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhigtas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciárioÊ5,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordoB f irmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou ComisE5ão de Conciliação Prévia.

9iittida6

e

gugeÉtões :

cüdr.'at6r..'.iug.br

EeTADO DA BAHIA

FF5E]1UfüMINK;lFALDEIGAFDFü

il-Ê'`.'

S«x+J*F«-àÁ

CT-_-20-PMI
PL-_-20D-PMl
CONTRATO

QUE

MUNICÍPIO

DE

ENTRE

CELEB

IGAPORÃ

k°:N#T:#:Tx:L§:UE:::#3:R*V:&d`L#
CONTRANTES

CELEBRAM

E

0

A

PRESENTE

E M P R ESA

CONTRATO

NA

FORMA A SEGUIR:

0 MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, por

intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n9 13.811.484/0001-09, situada na

Praça Bernardo de Brito, ng 430, Centro - CEP: 46.490-000, lgaporã-Ba, neste ato representpdo
pelo Prefeito, o Senhor JOSÉ SULV FAGUNDES NEITO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob_rie

:::r.r2.29Á,::5;5a3uesiRnç.:',:á:::à::::2,:,g:rmi:i:,oepi:'vae:,:,::B:,::siedxeen,tc:c:.adR.ua,:e3n:emT:io:,,:,;,::sã
conjunto com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, Estado da `BaTrê;6

pessoa juri'dica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n910.421.872/0001-87, situada

na Praça Baco Pari, n945 - Centro, CEP: 46.490-000 - lgaporã-Ba, neste ato representado pela
Senhora LAISE FAGUNDES FARIAS, brasileira, Solteira, inscrita no CPF sob n9 033.373.815-29 e RG.

n® ó963058436, emitido pela SSP/BA, residente na Rua Amapá, n9 39, Bairro Mulungu -lgaporã-Ba

na :dualidade de Secretária Municipal de Saúde, nomeada pelo Decreto ng 0007/2018, de i6 aé

Jahéiro de 2oi8, denominado CoNTRATANTE, e a empresa
com sede na
in;érita no cNPJ sob ng

hé's)te

ato

representada

peio

inscrito

Sr.

i3airr"

portador

do

RG

nQ.

no

CPF/MF

doravante

s.bj.-`;'p.`.;

denon§ihaed\â

EÜN'TRATADO, celebram o presente contrato conforme Processo Adm]nistratlvo n9.

o

J2óft

5ís`'p.;;-s;''j:_L;ci-t;'ã_;_n_9. _J_z_oZó' com fundamento no art. 4g da Lei 13.979,2o2o e art., `24'
i`héis'o iv, da Lei ng. 8.666/93 e aiterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a se`g`úi}

ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

Constitui

presente

objeto

contrato

',¥(

,„`.

1 ! ,c` 5 1 \,

!i9i íí

É vedada a subcontratação parcial do OBJETO, a associação da CONTRATADA com outc'çü.da

ÉLÊíião ou transferência, total e parcial do Contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporaçãti9@
çqpITRATADA, não se responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso por aqu`çl.à
FQ.m terceiros.

j

CLÁUSUIA SEGUNDA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As bespesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta dos recursos das Dotações
Orçamentárias a seguir especificadas:

` ,.
19-

! `'.`

PraçaBernardode Brito, n° 430 -Centro -lgaporã -BA -CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-109.|i
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C`LÁUSULA TERCEIRA -PREçO E CONDlçõES DE PAGAMENTO

-,t"J rD

), a serem pagos de acordo com .o

Ó Valor total deste contrato é de RS _ (
forhecimento do objeto e atestado pela autoridade responsável.

§ 1? -0 Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável.

l§`2f -Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despêsas

0 :-:ri::r::t,ensd:r:ttar:nes:t°e:Íe:'p::q8uuer:S'ojumvpe°ns;:: taaí:Sp :cea: :ao' :Íue: rc::t::Íe:: net: Udter:tse:::{ :::eern::.e'
g`gá:.-opagamentoseráefetuadoatravésdeordemBancárianominalaocontratadooucréditoem
eüt.a corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e

?e.yi:damente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.

„

§,4;,-Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento

será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando

estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
àt.u±alização do valor contratual.

§ t'59 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de-;`J-á
're.é-ularização por parte da CoNTRATADA.

•ito em

fiúsuLAQUARTA-DOPRAZO,LOCALEFORMADEENTREGA.

•rae

9:\prazo de vigência do presente contrato é até do dia JJ_ contado a partir

da sua

àihatura
)L1
ii
19 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniçiam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando

ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente
Subsequente,
sem ônus para a Administração.
'',

§:2`Woderáserprorrogadooprazodeentregaprevistonestacláusula,obsewadasasdisposiçõe;
!p,!..parágrafos lg e 29 do An. 57 da Lei 8666/93.

{r: ::{;:`

ê`LÁUsuLA QuiNTA -REvisÃo E REAiusTAMENTo
trj" Ü
P.Valordocontratoseráfixoeirreajustávelportervigênciainferiora12(doze}meses.
3,,

tLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a:

-Fone: 77 -3460-1021
Praça Bernardo de Brito, n° 430 - Centro - lgaporã - BA - CEP 46.490-000
g3&Êrt'

CNpj: 13.811.484moo1-09
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1-

i`,

,t.`-

;+

a) Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes¢`:SF instrumento

os"rtfls8£+
convocatório e no presente contrato, nos locôk determinados, nos dia§\`%.nos
tur%
L__£_=__ _1_ _ -,.-- J:__®_ J-^J-:-:,+I~^=-,

horários de expediente da Administração;

o:.À¥Á4eisí~3=9.;

`b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,

atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
L..-,-1

•

`,c)

a`,l-'

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento``do
contrato;

;d) Arcar com

todo

e

qualquer dano

ou

prejui'zo de

qualquer

natureza

causado

ao

CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperi'cia

própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o

equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por çasF!

fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo dé,n8
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

é) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõ®
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f)

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições

competentes, necessários à execução do contrato;
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venha'h a
incidwsobreassuasatividadese/ousobreaexecuçãodoobjetodopresentecontrato,b`é*
`<_t

como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao €EjjeiQ`

do contrato;

®

P) Adimpm os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obíifçta€,
visando à perfeita execução deste contrato;

i)

Promover, por sua conta e risco, otransporte dos bens;

j)

Trocar, às suas expensas, o bem queviera ser recusado;

k)

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obraPara

execução completa e eficiente do transporte dos bens;
1)

Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos`,Eé`PTS}

indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;

m) Fornecer os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecidq\C*+
legislação pertinente;

n) Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária;
o) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados;
p)

Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo coNTRATANTE;

~` `

3460-10?_1.`
Praça Bemardo de Brito. n° d30 - Centro - lgaporã - BA - CEP 46490-000 - Fone: 77 -

CNpj: 13.811.484moo1-09
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q) Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo
r)

:o:rd:rueaç,ãqou:í:#:3`¥âgr¥p

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção

execução completa e eficiente do contrato.
:.:

```¥Ü-`.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAçõES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste contrato p-€Í j!£
legal, obriga-se a:

a)

Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro
de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;

c)

Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial no prazo legal.

€-L#USULA OITAVA - DA l:ORMA DE ENTREGA

Ã f6l:ha de entrega é de aquíslção lmediata, de acordo a solicitação da contratante.

'riaçao

tejKJSULANONA-DASCONDlçõESDERECEBIMENTODOOBJETO

0objetocontratadoserárecebido,provisoriamente,paraefeitodeverificaçãodaconformidadedó
material com a especificação fomecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis.

§ 19 - 0 recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso 11, da Lei 8.666/93.

§ 29 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de entrega em

ü.eücordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
S&+-orecebimentodefinitivodeobras,comprasouserviços,cujovaiordoobjetosejasuperiõ~fãs

üüte estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, nó
glí`Tiro, 03 (três) membros.

..` ``,

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS PENALIDADES

A licitante vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
exQcução integral do contrato.

§19. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas qLie importem em preju'zq

a€qdministraçãoouterceiros,serãoconsideradascomoinexecuçãoparcialdocontrato.
§2%7 Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execuçãóLdg

F9.ntrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município de lgaporã/BA, sem exclusão, da
rç§ponsabilidadecriminalecivilpordanosmoraisoufísicosaterceiros,nostermosdaLei.
1;

§39. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n9 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim

considerado pela Administração, inexecução

parcial

ou

ine'xecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a

prévia e ampia defesa, às seguintes penaiidades:
Fone: 77 -3460-10?1
Praça Bemardo de Brito, no 430 - Centro - lgaporã - BA - CEP 46.490-000 CNPJ: 13.811.484/°°°`-°9
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`ÍJ`

Advertência;

il:

Multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de l5 (qui

dias, contados dà.

comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrume

suspensãotemporáríadod,re,todepari,C,Parde,:C,taçãoejmped,meÀáftdúé¥:;ÍÍ

JIL

a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
licitante ressarcir o Município de lgaporã/BA, pelos prejui'zos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
§49. As sanções de mum podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertên!cia,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de

liéit.ar e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado. i i,
§59. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da

CÜNTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contrãtm

com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente-de
rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.

.

]

§69. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o

contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os Seguintes limites máximos:

1.,
Í ``fL`'

1o% (dez por Cento) Sobre o Va,or do Contrato, em Caso de descumprimento tota, `dá
obrigação, inciusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou airaaÀ nà

§bç!.

hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contadt3 da

CÜI\

datadesuaconvocação;

t!téÉ'

.

{ TíT

;,_3.o;oít_r:: ;:címos p.or cento, ao día, até otrígés,mo día de atraso, sobre o va,or da pané àã

r. : L

fornecimento ou serviço não realizado;

`lH.

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço `não

'

realizado, por cada dia subsequente aotrigésimo.

§79. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato :
apiique as demais sanções previstas na lei.

oa na

§L,8g. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garançia; do

co_ntratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando
exi,gida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventuaimente devidos pela administração ou, ainda, se for o casq cobra.dà
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de

descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

-CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-1o:!.ií.i
Praça Bemardo de Brito. no 430 - Centro - lgaporã - BA
§ .89.

tií:

CNPJ : 13.811.484/0001 -09
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1

§ 99. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagam

e/riíáç'Í`::?

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações c

Ç"e: rar0

§ 10. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não

ame, e

.d.ejxar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o

`

fr`àà`'d

[t:ld|Udult:lll`Jda
retardamento
uo
execução
C^t;iu+-`+
de seu
ut= objeto,
.`v `+vi``v/
não mantiver
..--...-..-.--.a proposta,
r' -r ----, falhar ou

eõ_P,â

do'contrato,comportar-sedemodoinidôneooucometerfraudefiscai,ficaráimped`i'dá£Sd:êÀBcít-?Tre
cóhtratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anoç,.

;eüprejuízodasmultasprevistasemeditalenocontratoedasdemaiscominaçõeslegais.
`.,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO

A iÁexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e
as órevistas na Lei n9 8666/93.
`

-JLI

J

•z`,

í,=yçãç,

!:`;§::st°ascn°onst::::snotse,:°xi;ríví,e:C#,',rdaodamkn;S:r::'VLaeTse:t6e6/°93respeti'V°Contrato,nashipote'stes
â2?.\ Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl do art. 78 da Lei 8.666/93, não cab?tps
çgfltratado direito a qualquer indenização.

`.,

ÊLÁUSULADÉCIMASEGUNDA-DAVINCULAÇÃOAOINSTRUMENTOCONVOCATÓRIO

intégra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estábeiecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatórig e
seu.s anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA COBRANÇA JUDICIAL

##tpu,nftdâonc::tsedceov::raasto,:::u,:o::::tuat:vaosee:::"cd::,::,d::ssaat,rvaavdéasad:obprraoncçeassdo,r:tea,e::;ráç:-toá
[etçnção ou compensação de créditos, sempre que possível.
0

ççÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DAS DISPoslçõES GERAIS
§ 19. 0 CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
Ço`m -terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ `29.

0

CONTRATADO

obriga-se

a

manter,

durante toda

a

execução

do

Contrato,

em

cç.mpatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação
F\§Í.g,i£asnoEditai.

"`{Opresentecontratonãopoderáserobietodesubcontratação,cessãooutransferên:iuà:,aü[!
tód? ou em parte.
§ S9`.
Na interpretação dôs disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
corrpati'veis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.

§ 5?. 0 CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisaçõe; n`:

execução do entrega do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força m?|9r`,,
•t

Praça Bemardo de Brito, n® 430 - Centro - lgsporã
§,,.,à,ç:-.
.-J

- BA - CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-1
tT*.fiç!
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5eri,

que haja Cu,Pa

FFü"MIM3lF"DEIGAPOFü

do CoNTRATADo,

`+3

apurados na forma da legislaçãó??Vigente,

;omunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ogrência,

expressa e escrita do coNTRATANTE.

quandlQ+l\

ou ordem`T>^\,

"

Sú"pósol0guécimo)diadeparalisaçãodoentregadoobjetocontratad\ô¥à®co"i
eo.-g,b.
poderá optar por uma das seguintes alternativas:

-`¥!#/ss

• ': a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo
t;

\

o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;

b) Exigw a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.

•,'f

,

§7é. o CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seiis ADITAMEN|9S,

na{|'mprensaOficial,conformeParágrafoÚnicodoArtigo61daLeiFederal8.666/93.

0

§t#SULADÉCIMAQUINTA-DOFORO

`

ií4MF„

Pa#'dirimh quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato e que não comportarem áéôrdo
amigável, fica eleito o foro da comarca de lgaporã, neste Estado.

r i,j

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPoslçõES FINAIS

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, os

rep,resentanteslegaisdeambasaspartes,napresençadeduastestemunhas.
-J',

lgaporã-BA, _ de _ de 2020.
l+*ú-IS._

•¢J`,.do

EMPRESA

MUNICÍPIO DE lGAPORÃ-BA

r,ryl'`;

CNPJ

CNPJ: 13.811.484/00010-09

RESPONSÁVEL

•

€

i`

JOSÉSULYFAGUNDESNETTO

CONTRATADO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE
]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ
'À:.. à,.;-:-

CNPJ
: 10.421.872/0001-87
LAisE FAGUNDES FARIAS

(`,,,- _1

•

:L-,,.., r,.-:-,

,-'

SECR ETA R | A

CONTRATANTE
:.'

,,\_

Testemunha

Testemunha

-Fone: 77 -3460-1021 <
Praça Bemardo de Brito, n° 43o - Centro - lgaporã - BA - CEP 46.490-000
CNPJ: 13.811.484/0001 -09
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lgaporã-Bahia,10deJul,P`%dêz202©/;`q

A
Assessoria Juridica do Municipio de lgaporã

Venho por meio desta, encaminhar o

presente processo licitatório na

MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0075/2020, objetivando que seja

analisado e emitido o Parecer Jurídico sobre a aquisição de totemdisplay para

dispensador de álcool em gel 70% para higienização e assepsia das mãos, com
ácionamento por pedal, personalizado com o brasão do municipio, a serem
colocados nos prédios públicos do município de lgaporã -Bahia, em atendimento í]\o

Fundo Municipal de Saúde de lgaporã - BA, para enfrentamento da pandemia
provocada pela COVID-19

r

Atenciosamente,

eves de Souza
e Licitações
C

C(l'

F

F

PraçaBemardodeBrito,n°430-Centro-lgaporã-BA-CEP46.490-000-Fone:77-3460-1021.
CNPJ: 13.811.484/0001Ú9
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PROCESSO ADIVIINISTRATIVO N° 0156/2020

```

Í,='
`-J
`

FOLHA DE INFORMAçÕES

[:_1

`,ül

•LB~

A Ass`éssoria Jurídica

Para fíns de a

ão ou ade

ão aos ditames le

PraçaBernardodeBrito,n9430-Centro-lgaporã-BA-CEP46.490-000-Fone:77-346o-i02i.
CNPJ: 13.811.484/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ
PROCURADORIA GERAL DO IVIUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

PARECER JURiDICO

PROCESS0 N° 0156/2020 -DISPENSA DE LICITAÇÃO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 0075/2020

DIREITO

ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÕES E CONTRATOS. DISPENSA
DE LICITAÇÃ0. AQUISIÇÃO DE TOTEM

DISPLAY

PARA

ALCOOL

DISPENSADOR

EM

GEL

DE

70°/oPARA

HIGENIZAÇÃO E ASSEPSIA DAS MÃOS,

COM

AcloNAMENTO

POR

PEDAL,

PERSONALIZADO COM 0 BRASÃO DO
MUNCÍPIO, A SEREM COLOCADOS NOS
PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

IGAPORÃ-BAHIA,

EM

ATENDIMENTO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

IGAPORÃ-BA, PARA ENFRENTAMENTO
DA

PANDEMIA

PROVOCADA

PELO

COVID-19.

Senhor Presjdente,
1.

RELATÓRIO:

Temos para análise deste PARECER, Consultoria sobre o pleito formulado pela
Comissão de Licitação do município de lgaporã-BA, no sentido da contratação direta

dispensa de licitação com base na lei federal .° 13.797/2020 e art.24, .incjiso W da
Lei 8.666/93, para
em gel

70%para

aquisição de

aquisição de totem display para dispensador de álcool

higienização e assepsia

das

mãos,

com

acionamento

por pedal,

personalizado com o brasão do município, a serem colocados nos prédjos públicos do
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município de lgaporã Bahia, em atendimento ao fundo municipal de saúde de lgaporã-ba,

para enfrentamento da pandemia provocada pelo covid-19.

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos
com os documentos necessários em obediência as legislações especificas, não sendo
necessário levantar rol das documentações carreadas aos autos.

2.

ANALISE

JURIDICA:

DA

ADEQUAÇÃO

DA

MODALIDADE

LICITATÓRIA

ELE'TA:

lmponante salientar, que o exame dos autos processuais restringe- se
aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a

estes,

partiremos

da

premissa

de

que

a

autoridade

competente

municiou-se

dos

conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da
Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

A presente dispensa de Licitação sob n.° 075/2020, com a contratação
direta, versa sobre a possibilidade de contratação de pessoa

jurídica para aquisição de

tendas/toldos, para promover estrutura das barreiras sanitárias para enfrentamento da
pandemia provocada pelo corinavirus, por meio do fundo municipal de saúde, tem previsão
legal no art. 4°, da Lei n.° 13.979/2020 e suas alterações dada pela Medida Provisória n.°

926/2020 que a proposito abajxo reproduzimos:

No que interessa ao tema objeto deste parecer, estabelece a Lei federal n.
13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória n° 926/2020:
".A^ri.^4_°_É_dLi5Êsnsáyel a licitagãe.par? aquisiçã_o de bens, serviços, inciusive

d_e_..:.n_ge_p.PLa.ri_a_, e in.sumo.s. desti.hados ào é;nfrentamentà -áa -áÃé;dé;ã=-tie
SaúdÊ pública çle..i.mp_ort_ância internacionai decorrente dó :ã;õ;E:j;ii;;€s -d:e
?;::*r=Ê_\esta Lei". (Redação dada pela Nledida Provisória no 926, de-io:rii).
(Grifamos)
§._1:^4 ~d!Spf_nse_qe licitaçã? a que se refere o caput deste artigo é temporária e

?gl!c_a:3e__.?p9Ln_as
enqu.apto
a emeáénciá--a; -ããlúáe`-iJiã;ãã.-d:e
importância intemacional
decorrenteperdurar
do coronavírJs.
§_r lc!das as co.ptratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatpm.ente disponibi,izadas em 5ítio ofi,cia, espeóifi,co -ja -reá€-_m_u-n'díã' -gíe
computadores (internet), contendo, no
que couber, além das infomações
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p.r.ev!s^t_a.s_?_o_,§ 3: do, an. 8° .da Lei ri° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome
d.°^nc+3£+!{=ía!?:^2^.n^úTer?__d_e_,?u_ai_nscrição.paRócàÃaFéáà`ii-d~o-ó;r-asi.i:Vo.;=:-o

contratuai, o vaior e o respectivo processo de contrataçãó-óu-a;[;;sÃçã:ã.
§ 3°. Excepcionalmente, será possi'vel a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com
o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso,
quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a
ser adquirido. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

Art. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput
do art 4° não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se
responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
(lncluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020).

Art. 4°-8 Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumemse atendidas as condições de:(lncluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

I:.o^c?rr^ê^n.c^i.a._d_e._3i!¥_a§ãodeemergência;(lncluídopelaMedidaprovisórian°
926, de 2020) (GRIFAMOS)

I!^r_ec.Ê_=:i]_ad.e__1e._P±ro.nto^a^t_Êpdi.m_e_n_t_od_a_siStuaçãodeemergência;(inciuído
pela Medida Provisória n° 926, de 2020) (GRIFAMbs)

'!:.%!=5:S!a^^de_r!S.=|a_SLe_g_U_ra_F3?.qepessoas,gbres,prestaçãodeserviços,
e.s^u4£Àa.m.e.n_t.P:s_=_2_ut_P.s.b^eps,..P.á.P,,j_c±_p.q_p_úrtjcu,a;ós;_é_ã,,ká;ó;óti,à
Medida Provisória n° 926, de 2Ó20) (GRIFAMO::S)
(...)

No caso vertente, pressupõe-se correta a opção pela Dispensa de
Licitação, uma vez que presentes os requisitos impostos pela legislação que rege a matéria.
E o artigo 24 inciso IV da lei 8.666n3 assim dispõe.
Art. 24. É dispensavel a licitaçâo:
/./..J

IV. Nos casos de emergencia ou de calamidade publica , quando caracteizada
urgencia

de

atendimento

de

sitijação

que

possa

ocasionar

prejuizo

ou

compromenter a segurança de oessoas, obras, serviços , queipamentos e outros
bens , publicos ou particulares, e soente para os bens necessários ao atendietno

da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluidas no prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias consecutivos
e initerruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou calamidade , vedada a
prorrogação dos respecctivos contratos. (griga mos)

É importante salientar que o municipio de lgaporã-/ba encontra-se em
estado de calamidade, conforme dispõe o Decreto municipal de n° 34 de 01 de abríl de
2020, que transcrevemos:
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U.E^S,ta~?g_d_3_3=Iamiqad.e Públ.ica.no_municipio de lgaporã-Ba, para os fins do art. 65

d_a_ L:,: corrp.,emçntar federa, n.o , o, de o4 de máo.de 2óóó ,ãh_vÍ_;:uáã_d.a.c;Í,:à váe
shabunq^eJ_Pu2I!ca^^d=_:?_rr_3_n:e_!f_Pandemia_donovocoronavirus(óióJ,ó:,-ói:-pã,-o
p_e_nj:q? ,de .90(novneta) dias, em razão do risco de óán`J:eÃ;s= .J:' n'ó;o
coronavírus."

3.

DA ESCOLHA PELA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 4°, DA LEI N° 13. 979/2020

e pelo artigo 24 inciso lv da lei 8666/93.

0 artigo 4° 8 da Lei n° 13.979/2020, prevê a dispensa de licitação quando
houver:

I=::~O±r±n_Cnia^..de. S.i^t^u.Sç,ã_o_.:!ç. _emergên¢ia;(Incluído

pela

Medida

Provisória n° 926, de 2020)-(GRIFAMOS).

I|,:^P.:íc.e_SS_i_d,=d.3_d.S_Pr.onto.a.te.ndiT_e_n_to.dç_situaçãodeemergência;
(inciuido peia Niedida Provisória no 926, de 2oZó)-(-ãÃi-FÃiffdis.)

I!I:.e,::s^t^ênc_i_a..?_e_±_c_3_a_s?gur?nça.depesspe.s,obras,prestaçãode
S=.T,í.f3.S:_e_q.¥iE!.a_T£_r_to_se.-oyt!oS.b_e_qs,_púbiic.oso-à-'praÉ=-Jii=:ãs;-e
(inciuído peia Medida provisória no 926, dé 2o2oJ ióriF:Amõ§).

Os três incisos do dispositivo prevêem de forma exemplificativa as

hipóteses de dispensa, sendo certo que poderá haver outros casos concretos enquadráveis
no "caput" deste permissivo legal.

E estado o municipio de lgaporã-ba, em Estado De Calamidade
Pública conforme dispoe o decreto muncipal de n.° n° 34 de 01 de abril de 2020, conforme

®

acima descrito, cumpre satisfatoriamente as disposições legais.

Diante do exposto, verifica-se que a escolha da Administração pela
Dispensa

de

Licitação,

amoldando-se perfeitamente nos ditames

legais da

Lei das

Licitações, sendo tal escolha irrepreensível.
Verifica

ainda,

que

o

contratadoi

NOV9D

TECNOLOGIA

E

DESIGNER LTDA -CNPJ:33.887.497/0001-60 cumprem com todas as exigências legais de
habilitação e regularidade fiscal.

4.

FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 4 DA LEI N° 13.797/2020:

pRAÇABER"ARDE:MDA:LBJRu'r|d::onàíg3aop-orcaEb"aTgRo:;;GAe:,::£A##àó:
oR`io

eo,ú:~#g'#-

/SS`?"-=,-£Ôí`„
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Analisada a questão referente à possibilidade de contratação mediante
dispensa de licitação, cumpre agora examjnar a observãncja dos requisitos legais impostos
no art. 4° da Lei n° 13.797/2020.

Com efeito, neste caso particular, as exigências atinentes consistem.
em:

a)
b)

Dispensa de estudo prévio;
Termo de referencia ou projeto basico simplificado que deverá
conter:

b.1 ) declaração do objeto;

b.2) fundamentação simplificada da contratação;

b.3) descrição resumida da solução apresentada;
b.4) requisitos da contratação;

b.5) critérios de medição e pagamento;

b.6) adequação orçamentária;

b.7) estimativas dos preços obtidos com base
em parâmetros mínimos definidos em lei, como por exemplo, pesquisa no Portal
de Compras do Governo Federal; pesquisa publicada em mídia especializada;
sites especializados ou de domínio amplo, etc;

®

c)

Justificativa do preço e relativização e dispensa;

d)

Publicidade;

e) Presunções admitidas pela lei;
f) Possibilidade de contratação de empresas declaradas inidôneas ou
com suspensão do direito de licitar/contratar com a Administração Pública;

g)
Possibilidade de contratação de empresas com dispensa de
apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista;
h) Redução de prazos nos procedimentos de pregão;
i)
Efeito dos recursos;
j)

Dispensa de audiência pública;

k)
1)

Prazo dos contratos;
Acréscimos e supressões obrigatórios.

Resta regularmente cumprida a exigência legal
prevista na Lei 13.737/2020.
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5.

CONCLUSÃO:

Assim, conclui-se, quanto à instrução processual, que os requisitos

inerentes foram devidamente cumpridos no presente feito, pelo que somos de parecer
favorável a contratação, via DISPENSA com base de acordo com o artigo 4° na lei
13.979/2020 e artigo 24, inciso IV da lei 8.666/93.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às
questões jurídicas observadas na instrução processual e na Lei n° 13.979/2020.

Destarte, não se incluem no âmbito de 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.
lgaporã-BA,10 dejulho

de 2020.
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ACLsetor de licita

ue-o Parecer Jurí

Em,10307.2020.

PraçaBernardodeBrito,ng430-Centro-lgaporã-BA-CEP46.490-000-Fone:77-3460-102i.
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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RATIFICAÇÃO DO ATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N9. 0075/2020

0 Prefeito do Município de lgaporã - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais ratifica o Processo Administrativo sob n9. 0156/2020, objetivando a contratação
por DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de totem display para dispensador de álcool

em gel 70% para higienização e assepsia das mãos, com acionamento por pedal,
personalizado com o brasão do município, a serem colocados nos prédios públicos do

município de lgaporã -Bahia, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de lgaporã BA, para enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19.

0 valor global do contrato será de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais),

tendo sido observadas as determinações constantes da Lei 13.979/2020 e o art. 24,

Inciso IV da Lei Federal no 8.666/93.

®

Praça Bemardo de Brito, n® 430, Centro -CEP: 46.490-000 -lgapora -Bahia -Fone: (77) 3460-1021
CNPJ: 13.811.484/0001 -09
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0156/2020
FOLHA DE INFORMAÇÕES
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Praça Bernardo de Brito, n9 430 -Centro -lgaporã -BA -CEP 46.490-000 -Fone: 77 -3460-102i.
CNPJ: 13.811.484/0001-09
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mEFElluFiA,MUNICIF»LDEIGAFORÃ

DECLARAÇÃO

Declaro

para

fins

de

direito,

que

o

Processo

Administrativo

no

0156/2020, cuja solicitação é à aquisição de totem display para dispensador

de álcool em gel 70°/o para higienização e assepsia das mãos, com acionamento
por pedal, personalizado com o brasão do município, a serem colocados nos
prédios públicos do municipio de lgaporã - Bahia, em atendimento ao Fundo

Municipal de Saúde de lgaporã -BA, para enfrentamento da pandemia provocada
pela

COVID-19,

foi

devidamente

publicado

no

quadro

de

avisos

e

comunicações da Prefeitura Municipal de lgaporã - Estado da Bahia, em 10 de
Julho de 2020.

Para que surta os efeitos legais, firmo a presente declaração,

Igaporã-BA, 10 de Julho de 2020.

®
Servidora

ra - Bahia - Fone: (77) 3460-1021
Praça Bemardo de Brito, n° 430,Centro - CEP: 46.490-000 - lgapo
CNPJ: 13.811.484/0001-09

IGAPORÃ . BAIIIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEX]GIBILIDADE
DISPENSA DE LICIT

0 PREFEITO MUNICIPAL DE IGAPORÃ -ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e nos termos qL9 Art.
i26, caput, ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 0075/2020, com base na Lei 13.979/2020 e o artigó_,2u9L

lnciso IV, da Lei Federal n9 8.666/93, e suas alterações. CONTRATADO: NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER,` ....

LTDA, Pessoa jurídíca, inscrlta no CNPJ sob nQ 33.887.497/0001-60, com endereço na Avenida Bartolomeu

de Gusmão, ng435 -A, Jurema, Vitória da Conquista -BA, CEP: 45.023-000. OBJETO: constitul objeto do

presente contrato a aquisição de totem display para dispensador de álcool em gel 709/o para higienização e
assepsla das mãos, com acionamento por pedal, personalizado com o brasão do municíplo, a serem
colocados nos prédios públicos do munlcípio de lgaporã -Bahia, em atendimento ao Fundo Municipal de

®

Saúde de lgaporã - BA, para enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19. VALOR GLOBAL:

R$13.680,OO (treze mil e seiscentos e oitenta reais). lgaporã -Bama,10/07/2020-José Suly Fagundes Netto
-Prefelto Municipal.
:.ç Art

" é ê!.
'=+,`
'`,

Praço Bernardo de Brito, n9430 - Centro, Igaporã -Bahia, CEP: 46.490-000

mdocumentofoiasshadodigitalmenteporPROCEDEBAHIAProcessamentoeCertificaçãodeI)ocumsntosEletrônlcosLTDAà§11.04horasdodia15/07¢020.
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