
zeodo 
DJAIRO DAMACENO CHAGAS 

RETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.612.270/0001-03 

EMPENHO DA DESPESA 

Exercício: 	2019 
Unidade: 	000101 
Número: 	00080 
Data: 	11/04/2019 

- 	Dados do Credor .  

Credor: 	001061 ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Endereço: 	ESTRADA DA MURIÇOCA, N°06 
CNPJ/CPF: 04.612.101/0001-74 	 Cidade: SALVADOR 

	
Estado: BA 

Banco: 	 Agência: 	 Conta: 

Classificação da Despesa 

Ficha: 
Empenho: 
Crédito: 
Orgão: 
Unidade: 
Função: 
Sub-função: 
Programa: 
Ação (PA): 

17 
ORDINARIO 
ORCAMENTARIO 
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 
01 - Legislativa 
031 - Ação Legislativa 
001 - A DEFINIR 
2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CAMARA 

Elemento: 	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

Dados da Licitação 

Dispensa: 
Motivo: 

L. 
Saldo Anterior: 
	 643.539,25 

Valor do Empenho: 
	 1.290,00 ( um mil e duzentos e noventa reais) 

Saldo Atual: 
	 642.249,25 

Histórico: 	Custeio dos serviços em sistema de controle de ponto, incluindo medições,treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico 
com diagnóstico e resolução de problemas. Dispensa N°015/2019 Processo ADM. N°064/2019 Homologação: 11/04/2019 

Processo: 	064/2019 

Especificação 

A importância empenhada foi consignada em crédito 
próprio em: 11/04/2019 

44 tirlfr‘ 

JOSA PEREIRA SANTOS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mal 190.189 

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada 
em: 11/04/2019 

bg*I1/41-272/  
ORLANDO CARVALH DE SOUZA 

PRESIDENTE Mat. 089 

CaspNet 



Çar  ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2019. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO No 015/2019 

BASE LEGAL — Art. 24, Inc. II, da Lei Federal 8.666/93. 

REGIME — EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

OBJETO — Prestação de serviços técnicos em sistema de controle de 

ponto, incluindo medições, treinamento e configurações do relógio 

de pont9e eletrônico com diagnóstico e resolução de problemas para 

a Câmara Municipal -ale /Simões Filho. 

EMPRESA — ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 

Praça da Bíblia, s/n - Centro — Simões Filho/BA. CEP: 43.700-000 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS 

Data de Recebimento 
15/03/2019 

Setor Requisitante: 
RECURSOS HUMANOS 

CONTRATASÃO 

SERVIÇOS 	1 MATERIAIS 	C MOBILIÁRIO 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

Item Descrição 

1 

Serviços 	técnicos 	em 	sistema 	de 	controle 	de 	ponto, 	incluindo 	medições, 	treinamento 	e 
configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnóstico e resolução de problemas para a 
Câmara Municipal de Simões Filho 

JUSTIFICATIVA / IM PACTO DAN ÀOCONTRATAÇÃO 

A contratação revela-se imperiosa a fim de corrigir os problemas que o relógio de ponto vem 
apresentando para o sistema de controle de ponto devido às quedas de energia, visto que sem a 
referida contratação haverá prejuízos aos funcionários e à Administração. 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTÁRIA 

Investimento leli 	Custeio Orçamento Anual Nova Demanda 

Diretor Admini 
Edson Almeida Sk/uz'k 

vo Presi ente da 	âmara 
Orlando Carvalho de Souza 

4.9~ 
Diretor Financeiro 

airo Damaceno Chagas 

V \ 



asaldifec 
Tecnologia, Engenharia e Informática 

Salvador, BA, 20 de março de 2019 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

AT. Sr. Edson Souza. 

Apresentamos nossa proposta para prestarmos Serviços de Consultoria em Sistema 
Controle de Ponto, incluindo medições, treinamento e Configurações. 

Condições Comerciais: 

Condição pagamento: Deposito em Conta Corrente; 
Garantia serviços: 90 dias; 
Validade da proposta: 30 dias. 

Preços totai-Serviços: •R$ 1.290,00 (Um mil duzentos-e—noventa reais) 

. Atenciosamente. 

José Carlos Xavier 

--; 

itNPJ:04.612.101/0001-7-41  
ALDITEC COM. E SER. LTDA 
R Estada da Muriçoca. Galpão-06, S.Marcos 

CEP: 41250-420 
L 	SALVADOR-BAHIA 

Est. da Muriçoca 06 Qd. 01 Lt. 03 CEP: 41.250-420 Vale dos Lagos - Salvador-BA 
Tel.: (71) 3230-8454 / (71) 3362-4603 

licita@alditec.com.br  / www.alditec.com.br  
CNPJ: 04.612.101/0001-74 

  



tecnologia 

‘cs? AL QE. 

Zt 

Inscrição Municipal: 02? 
Inscrição Estadual: 101.4 1.7 
CNPJ: 15.500.600/0001-96 

Á 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO BA 
ATT. SETOR DE COMPRAS 

PROPOSTA COMERCIAL SISTEMA PONTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Und. Qtd. Valor 
Unit. R$ 

Valor 
total R$ 

1 Serviços 	Técnicos 	em 	Sistemas 
Controle de Ponto. 

UN 01 1.670,00 1.670,00 

Valor serviços R$ 1.670,00 (um mil seiscentos e setenta reais) 

PREÇOS VALIDOS POR 60 (SESSENTA DIAS) DIAS. 
DEPOSITO BANCÁRIO. (PROPOSTA SENDO APROVADA ENCAMINHAMOS OS DADOS BANCARIOS) 
GARANTIA SERVIÇOS: 60 DIAS 

Madre de Deus, 21 de março de 2019. 

Assinatura Magno Porto 

Magno Porto 

Diretoria comerciai 

 

JG Tecnologia e Informática LTDA.: 
Rua Francisco Leitão, n° 625, Porto Center. 
Sala 03 Centro. Madre de Deus BA. CEP.42.600-000 
Tel: 71 3604-6418 9204-2478. www.jgonlip&oln.br. ' 

 



Automação é Informática 

Salvador, 19 de março de 2019. 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMDES FILHO DA. 
Praça da Bíblia 1 Simões Filho - BA 1 CEP: 43700-000 

AT. Sr. Edson SOuza. 

Tel. (71) 98233-8761 / diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gov.br  

Proposta para Visita Técnica em Sistema Controle de Ponto para: 

Diagnostico, Resolução, Atualização, Configuração sistema controle de ponto 

Condições Comerciais: 

Condição pagamento: Deposito em Conta Corrente após a realização 

serviços; 
Assistência Técnica: Laboratório G.O. Pimentel em Salvador/BA; 
Taxa de deslocamento fora da região metropolitana: A Consultar; 

Garantia serviços: 90 dias; 

Valores envolvidos: 

R$ 1.695,00 (Um mil seisce'ntos e noventa'e cinco reaiS) 

Pagamento avista após realização serviços.'.  

Favorecido: G.O. Pimentel Serviços de Informática Ltda 

CNPJ. 16.617709/0001-70 
Banco Caixa Econômica Federal: /Agencia 1519_ / Operação 003 / 

Conta corrente 1989-4. 

Atenciosamente, 

Gilbernon 0. Pimentel 
Departamento Comerdial 
pimente10(auttec.com.br   

(71) 98358-4613 	- 

G.O. Pimentel Serv*os de Informática ÉTDA - CNPJ. 16.617.709/0001-70 

Av. Luiz Viana 177S - Paralela - Salvador BA, CEP. 41730-10 - Fone 

(71) 3462 1336. 98830-0187' ' 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 064/2019 
ORIGEM: SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
DESTINO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos em sistema de controle de ponto, incluindo medições, 
treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnóstico e resolução de problemas 
para a Câmara Municipal de Simões Filho. 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 

ALDITEC 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
LTDA-EPP 

JG 
TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA 

LTDA 

G.0 PIMENTEL 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 

LTDA 

ITEM VALOR TOTAL (R$) VALOR 
TOTAL (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 

Prestação de serviços técnicos em sistema de 
controle 	de 	ponto, 	incluindo 	medições, 
treinamento e configurações do relógio de 
ponto eletrônico com diagnóstico e resolução 
de problemas para a Câmara Municipal de 
Simões Filho 

1.290,00 1.670,00 1.695,00 

Foram solicitados, pessoalmente, orçamentos a empresas do ramo pertinente ao objeto em questão, 
obtendo resposta das seguintes: ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, JG TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA LTDA E G.0 PIMENTEL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. A empresa ALDITEC 
COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA-EPP apresentou habilitação jurídica e fiscal e ofertou proposta de R$ 
1.290,00 (Hum mil duzentos e noventa reais), que foi constatada como a mais vantajosa para a 
administração. 

Simões Filho, 03 de abril de 2019. 

GlaU 	 laaN,L4- 
Gabriel Silva Barbosa Araújo 

Matricula no 198197 
Setor de Licitações e Compras 

Praça da Bíblia, s/n —Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.eamarasimoes.ba.gov.br  



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 064/2019 

Simões Filho, 03 de abril de 2019 

ORIGEM: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DESTINO: DIRETOR FINANCEIRO 
ASSUNTO: Prestação de serviços técnicos em sistema de controle de ponto, incluindo 
medições, treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnóstico e 
resolução de problemas para a Câmara" Municipal de Simões Filho. 

Prezado Senhor, 

Conforme descrição dos serviços nos documentos acostados no processo, onde as 
empresas encaminharam os orçamentos para análise, venho por meio desta, solicitar a 
Vossa Senhoria, informações quanto à existência de previsão orçamentária para efetuarmos 
a despesa acima mencionada, através da empresa ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
- EPP, que registrou o menor valor global de R$ 1.290,00 (Hum mil duzentos e noventa 
reais). Assim solicito também, na oportunidade, que nos discrimine a dotação orçamentária 
que correrá tal despesa. 

Atenciosamente, 

Edson de 	Souza 
DIRETOR AD hLIW• TIVO 

Praça da Bíblia, gr) — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.bagov.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 	 c4 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS 

Item Descrição Valor Total  

1 
Serviços técnicos 	em 	sistema 	de controle 	de 	ponto, 	incluindo 
medições, 	treinamento 	e 	configurações 	do 	relógio 	de 	ponto 
eletrônico com diagnóstico e resolução de problemas. 

VALOR TOTAL 

o 



Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Alho 

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 

Elemento de Despesa: 33.90.39.99 — Outros Serviços de Terceiros/P ssoa Jurídica 

Atenciosamente, 

Ler*LQD 	 zte. 
Laiane dos Santos Sou 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Matricula no 208207 

Leona • o Oh ira da Silva 
COORDENADO O rABIL  E FINANCEIRO 

Ato no 024/2019 

./.412 4~2
giro Damaceno chata#74-"S 

IRETOR FINANCEIRO 
Ato no 026/2019 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA FINANCEIRA 
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 064/2019 

Simões Filho, 03 de abril de 2019. 

ORIGEM: COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 
DESTINO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
ASSUNTO: Prestação de serviços técnicos em sistema de controle de ponto, incluindo medições, 
treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnóstico e resolução de 
problemas para a Câmara Municipal de Simões Filho. 

Senhor Diretor, 

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Senhoria a respeito da existência de dotação 

orçamentária para a prestação dos serviços acima descritos, informo que: 

Existe previsão orçamentária para a prestação dos serviços e fica reservado o valor de R$ 

1.290,00 (Hum mil duzentos e noventa reais). 

A dotação orçamentária que correrá a despesa é: 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.go‘tbr 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 064/2019 

ORIGEM: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DESTINO: O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos em sistema de controle de ponto, incluindo 
medições, treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnóstico e 
resolução de problemas para a Câmara Municipal de Simões Filho. 

DA JUSTIFICATIVA: 

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a prestação de serviços de 
consultoria em sistema de controle de ponto, incluindo medições, treinamento e 
configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnóstico e resolução de problemas 
para a Câmara Municipal de Simões Filho. 
A contratação revela-se imperiosa a fim de corrigir os problemas que o relógio de ponto 
vem apresentando para o sistema de controle de ponto devido às quedas de energia, visto 
que sem a referida contratação haverá prejuízos aos funcionários e à Administração. 
Faz-se necessário a realização de um procedimento de dispensa para dar transparência e 
cumprimento a agenda de obrigações desta Casa de Leis. Para tanto, anexamos a relação 
dos serviços a serem executados. 

Resta deixar consignado, que a empresa apresentou sua habilitação jurídica e fiscal, 
conforme documentos em anexo. 

Simões Filho, 03 de abril de 2019 

Edson de 	Souza 
Diretor Adm 	ivo 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43. 	O' — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 21' 7201 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ALTERAÇÃO CONTRAI-X.1AL N° 12 ECONSOLIDAÇÃO ISA SOCIED 
ALDITEC - COMÉRCIO E SERVICOS LTDA:EPP 

Nfl ft°04fl2;1ÍflI000i-74 

ATálibMis 15É pRÈ§TAÇÃÔ IDE stiftvwds b 	7 	adota 5t• , 
MÁQUINAS E •EQUTPÁNIENTOS PARA ESCR1TÓRIO, ATNIbA0E. 
MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICArtSERVIÇOS 
COIVIBINAI30 PARA APOIO A EDIFICIO, ATIVIDADE DE. 'PA IS4CIWITCAS,-
PREPARAÇÃO DE DocumÉNT-róá E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS * DF,APOiõ 
ADMINISTRATIVO, REPARAÇÃO È MANO .1 ii•NCX0 DE COMPUTAI:~ E DE 
EQUIPAMENTOS PREFERICOS, ALUGUEL- DE MÁQUINAS )E, EQUUMIENTOSr  
'COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, 'CONSTRUÇÃO DE .ET5tICIOS,1 /2  
COLETA DE RES1DOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO br RUAS' 
PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO Du RaDrs DE ABAS i ECIMENTO DE 
AGUA, COLETA DE useolO E CONSTRUÇÃO, SEFi'VIÇOS DE DESENHO TECNICO 
RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADE TECNICA 
RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA. 

11/4 E"ÉISCAL 

4751-2/01 *êtuhéteio varejista CipeetallzatIO eitequipahléltint e suprida-catai de: 
informática 
2621=3/00 -'faltriCação de equipamentos :(1 e ia to magica 
4763-6/01 - Condói-cio Varejista de brinquedos c artigos reermitivitá 
4763=6/02 = eordérele varejista de artigos esportivos' 
24930-2/112 -transporte rodoviário de carga, exceio ,pretutóá rkieilfitiies!,Mutianças.  

intereb1adual è Internacional 
‘204-0/00,. baniuliará ein'teenológia dá Info rtintéto 	 , 
6209-1/00 -suporte iéenieo, mona teneto e putroiserviçiís em teCtiolagia da itfroiniiietin 
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de :aplietiçãO e:Ser:Viços de . 	 . 	. 	„ . 
hospedtem na internei - 
6399-2/00 entras atividades de prestação 'd e seéviçtis 
tutteriortnente 
71194/03 - sersiças -de •desenho técnico relaelotiadoili trquztctura eêngeabnn  
7119-1/99 -atividades técnicas -relacionadas à cagouhapiá e arqviitentra não. , 	- 
espeeirmadas.stuteriortitente 	- 
7733=1100 - aluguel de tu ai ditiáS e ëquipa.nentõs para eáèfitárib,. 
1739-0/99 -.alaguei de outras má 	iP quinas e equametitos coMèrettilà. e )1ridastiltits 
espreifieetlós anieriortittate, Seta operador 
8020-0/01 - atividades de máititoramettto de áláteltIttt:de ãëg-Útgio:oarstire:o 
-- -1-7/00 -serviços 'combinados para tipcild a edifícios, eStató Condo-tilMios Prediais 

3-3/00 - atividades palságtstieaS 
9-9/139 preparação de documentos egeSiçOis tápeeialifitdas iitibio.iiiirsintaa , 	_ 	 • o., 	v- 

especificakinsiatteriottnentêi  

t-11/01 torítérdo varejistiedCta6velin 
14/00 - comércio varejista especializado ide elettrod diteátieds b Ciptiptniefflõl de . 	„ 
io e Vídeo 
1-1/02 fohrleaello de aparelhos ,e equipamentos de tir condicionado -para USO 066- 
sinal 

_ 
13 I 800608955153 f.; r_isteirgt 

aet(111be o RegiálTo est o n°97856274 etn 30103/2017' 
'POMOOdlo '165812427 d .e 03102/2017 
Worné émotésn'ALOITEC.- COMERd10 E SERVIÇOS LIDA EPP NIRE292023i6srts,  
Este tattrostae Ootie -set verticádO em ht1p;firegio.jooeb.158410-vOilAUTÉVOCACAOCIOOLTMENT0WNSTENTICACN0/50 
aancela.7198274-6134200, 
'Este o6Oe'rol auteritOda dligItáirtiétti-e-óiskda 	ãletztit 
Ootligiolseittels Ramos tiSétrettio Gen, 
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CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL bÁ S0C21C1$IADE EMPRESÁRIlit 
ALDTTEC - COMÉRCIO t SERViCOS LTDA EPP 

CNP,1 res 04.612.101/0001-74 

RELACIONADOS. A ARQUITETURA É. : ENGENHATt1/,s-, ;ATIVIDADE:. ~ICA 
RtLACLONADAS A 'ENOENHAR1A ARQUITEWM•, 	

. 

"CNA.É PiSCAL, 	 ifoés 

47311-2/01 coniéteiiiVirrelisla estteia roa ettimpaipatien tos e supriram& de.•*: 
inforniatice, ..41•••4 

2621.3100 '-`fabtieaçflo de equipamentos de InfOrniütka 
47634/01 • tateércia-varejista de brinquedos e-artigos recriatiVaS4 	.# • - • 

Si! • 
47614/02 - emnérdervarejista 'de ti éliges esportiVos 	• 
4930-2/02.- trenSporte rodoviário de carga, excetirprodino-s:perigosoi-ettedatifal?; 
interintrafe1pal.interestadein é Internacional • 

consultorM em teettetogist da ittformáciitcr 
6209-1/00 -supOrté técnico, Manute-nçio e outrõssentedi era tecnologia din'infernikçace 
6311-9/00 - freteniente de dados, provedores de serviços d e-ft plictreíicre serviços de 
'hospedagem na hltenitt 
6399.2/00 -outras atividades de pres-taçao de sei-viços-de Itifornme afM ehiecilléndttS, 
anteriormente.  
71 	à001011.  ¡ti .4êiégaliá ,Mettic6 r'ergettifindiflarcjoitetifira e erTgrea6Titisti- 
7119-7/99 • atividades técnicas relacionadas à-engenhai-ia e arejniteturaracr 
espetifictidas anteriormente. 
7713-1100,  td aguei de mgiiiiws e equ ipamentos Dora_ e6etif6tIO 
7139-0/99- aluguel de nutras emiejuiarts e entiipatteatos emitereittite industriais állo 
espccificadOs'aptcriormotte#  sem operador• 
8020-0/01 • atividades .dc timalterattimittrd e SialetiaS de tegurinka.  eleirktifee-

.13-111-7100 -.1ierviçoa Combinadas pára apoio a cduflcio, ekeetd,toird elididos prediais 
13130;3100.  - et-W(1114es pá iságistieas' ' • • 
11219-9/99 - preparação de,  doe-Mantas e ervios 	 qioióadúíinlstFativo  
Mio eSpecidead enterrorio ente 
47544101 - comércio varejista de móveis 
4753.9/00 • tetnéreia Varejista espeeiálaadó de eletradoitiestieds e14P-IijihnientiiSda - álidio -Vídeo 
28244/02 ,f410.ttaoro.de  apnri4bos e eijniprinierítás de ar .eutinteltatadd.pinea 000 flo- 
iflduStrhÍI: 
3811.4/00 tafetá-  de residno's hntilsêílgo6s - 
4120-4/00 - construção de ediliclos 
4211-1/02 -pintura pare 'Oh-afiz-açaí-) emt pistas radatriailles ê attéptifeaS,  
	 11/011. obras de irelmnizaçno roas, praças e- caçados 

2.7/01 - construção de redes. de abastetimentir de água, coletade eSgolo e eimittnelea',. 
relatas, !exceto obras deliTlignoo• 
9-5/01 - conatrunis .de lastataeses ewportivrts'e recreativas . 
9-5/99- ttittras.übtas de engenharia eivil tifo especifiendasdatetiormente, 
1.5/0-0 - ittátátaelio e maautençao eiétnca, 
2.3/02• .-- itisiataçao,  eintinateriçãO de sistemas .centraiStle twicootliclatmeta; de , 
tiloçfia.e  
9-1/04 tnontagent e lastalnçao de Sistemas e.tquIpameritos delluniha 
iiizatio taititu pébiliftv, portos e aeroportos 	 ;--. lit 
0,4/01.- imperai ett6itioçso,erm e6n1s,de engenharia eivit 

81000060955353 	 Páltion 3 

dEritito erRegistro sob o ti° 97059274 ers 3ofearlóit- 
Pitd000lo 165812427 de 03i02,2017 

'Ntotté os emprese ALOITEC - COMERd10 E SERVIC06 ILTDA E1-67' N1RE 292923763./51  
Este deculheeto,Outeler verificado ern littísietgiejucabliamovb?/AUTÉNTICACAODÓdtMENTOS/A1)1ESM-CACWOM,P9 
Chenceia 71982746134200 
Esto Sóple foi eatenticatla dighlmeetee estiniatis Em 31/03/2017 

,00rmétio Po6018 Ramos:- Settetérto Geou 

ar MI WS 



ÁUSIJLA OITAVA 
ternário da cada exercício social. cm  '31 de dezembro, o administrador prestara ~tas 
ificadas da sua a.drnialstração, procedendo à .elaboraçâo do balanço patrimonial e as 
tais demonstrações financeiras e-  Senti) elbtuadas a apuraOto dosdos com . 
etváncladas:disposiçães 	apliceiAv s. 	

'R. r  *kl) 

:JU500000Ç55333 
	

StintI 'S. • 

CONSOLIDA-0.0 CONifftkrUAL tIA 'OCI-ÉliALPÉE&I'ÈRE 
,ALDITEC -'COMÉRC.10 E SERV-IC.0S ,iLTDA EPP 

CNPJ n° 04.612.101/0001-74, 

43304/99a outras ,obras de acabamento da construção 
4399-1/99 - .serviços especializados para construção filo espeCifiCados atiterto.iirneatt 
4752-1/00 -comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e teintinicatão 
9511-8/01)- reparupso e manutenção dc computadores e de equipamentos porlftMot 

• 
ti-AU gOLA TERCEIRA 
O Capital "Sodial que é de R$ 100 000,00 (Cem mil reais), dividido'-em ioô i4n no» 
qupliss, Oro valor nominal de R$1,00 (Um real) cada umas, isubsciitas 4 jQlfl2CfltC 
integralizadas cm moeda corrente do Pais, e assim distribuído; 	 ;..-• I 

seroas 
gosit.: CÁkLOS ROCHA XAVIER 
ALDINEIREHRASII; )C AVIER 
TOTAL 

QUOTAS 	 VALOR  

1,87.M0 % 	 :0.569;66; 
42.5o0%, 	 ifizsio.00 
aoo.000 °Á 	 Jookámo 

CLÁUSULA QUARTA 
A sociedadç inieiou sutis atividades Orti 09 de agosto de 2001,e seu raro é dettriniitadm 

CLÁUSULA QUINTA 
As molas 'são indivitivcis e ato poderão ser Cedidas ou trraitferidaà a fefeelfeflerli 
Consentimento do outro Sócio, a Miem fica assegurado, em igualdade dettiondiçãe.9! preço 
direito dê preferência para a soa aquisição se postas à venda, formalizando sc rálizada a-
cessão delas, a alteração tont:atualpertinente. 
Parftg-raTo único -Findo o prazo e 30 (trinta) dias stá o eiterelelo dá fp1%rettieiNM-.44ve 
o Caput dessa clausula sem toe o sécio tenha se manifestado ou se houver (Sobras, ás quotaà 
poderão ser cedidos ou alienadas a terceiros. 

CLÁUSULA SEXTA 
A responsabilidade dc 	t-6-6iiia•reSettilit iãó vtifef ticrãutiã iijnotOS;ifin Iodirrã-  tasidlideW 
solidariamente pela ihtegraliiação do capital social.  

CLAIISIJLA Sr3TIMA 
A Administração da sociedade Será exercida individualtnente pelo sócio JOSÉ CARLOS 
ROCHA XAVIER ou nela sócia ALDINEIRE BRASIL XAVIER a elas Caberá 
responsabilidade nu representação ativa em pessin da •sociedade, - judicial e • 
ix  tuj odjeialineti t 6, podendo praticar todo atos -compreendidos no /objeto social, sempre :no 

:tosse da Sociedade., ficando vedado, entretanto, a uso da deiparninaorawsocial ohi finta em. 
pÓcios estranhos aos fins sociais, bem corno onerar ou alienar tens:hino:eis dairreieclád 

autorizaçao do sócio. 

Cerdo" o RestiatFti emb P*97050274 em 30/632P17' 
Ptetoe410 165812427 de 03102/2017 	 . 
'Sane da anosas! ALG1TEC - COMERelD E 5-ERNAGO5ILTGA Eér; WIRE ztraintetrisi 
Ét.% ttecutnefue poda csr verificado em http:fiffigirtjacectoortettllAtita"MCACA0006aptENTOSOMItitenraCAO.M0- 
Chsecela 719821461342OD 
'Esto cópia tól eirtentleada digneateeteteatfttecla érn 21/03./n1, 
por Hélio Portelo Ramos -Ser/Medo Geral 



CONSOLIDAÇÃO, E CONTRATUAL DA SÚCIÉDADE'ÉMPURSARTA-
ALDITEC -COMÉRCIO É SERVICOS LTDA iÉPP 

CNN u° 04.õl2.101/0001.14 

— Os lucros : Ofti piejnIzos !cipt.irtelEs 1  setãO: dItnbuli6s ou hapdüdos r30‘Hiãcía: zía 
propore$ de suas mimas. 
II -Nos qiialia meses seguintes tfb termina diçéketeléid Setiti1,.bi,a6éi6ede1ibeM4e5dbre-tti 
terattia Õ toUlf0S assuntos de interesse da sociedade na forma da legialaçõe :pertine4t2! e . 

CLÁUSULA NONA 	 k. 
011 

Fica permitida a noineaao dc administradores no integrantes do quadrO,-soeletailifák atstat 
queliprova'dOipor todos•os sõtiose, - 
eliku§k/LÀ láteriviÃ, 
Os sécias .podertiO, de earfitini iátógik, 
'observada aS dispaaieOes tegulattionteresperunemeS,  

CLAUSOIL.A ISÉCNAPRII-S,MRA 
Falecendo ou interditado • qualquer seda, a Stielededt contiiniãYS 1 	tiVidirde odrif OS 
'herdeiros sucessores 'e à incap#. Não sendo possiVel co inexistindo interase dates ou:do(s) 
teiciO(s) ,rdnatieseefite(s), a vaiar de 'seus -haveres,  serd tpuradb e liquidada,born »até na 
situação pairjrnOMAI da aociédatle,-.a data da retalhe:LIO, verificada" eni britaried:apetitilinetite 
levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNADA 
O mestra pra-cedimento da Clausula Decida Segunda Meã adotado erri ottfrba atos étt¥ que a 
sacicelaele se resoliirt em relee5a a seu teclo. 

paÁustiox DÉCIMATERCE1M., — 	f. - 
Os administradores declaram sob ás Orças de lei, de que Ifies-attitArlipedides de:O-tercei-em o' 
adrnitiiStraçâo dá sociedade empresaria, par lei apecial, bis ern virtude de candetuteks,  
criminal, ou Pôr se encontrarem sob os efeitos dela; a pena que vede, ;ainda que 
'temporariamente, à Acosso á cargos públicos; ou por crime (alimentar, de prevaricação, peita. 
tu subbino, contusão; peculato; Ou contra a econOtnia p`ophlat, contra b sitiem* finericeird, 
]nrieloatil, contra normas de defesa da conCortencia, contra as relações de consinto, fé Públierh 
ta a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  
fjc,a cleftó o fato da'Coinatea da Cidade de SalVadcir-lit, para quaiquerta‘zio kindascia watt' 
Instrumento, cOin á .0:citrato expressa db qualquer outro, por mais privilegindequestbjt 

ar .ePlarecri assira justos e contratados, assinain este Instrumenio, 

SALVA5OR/DA:1'6 de novenibro 

6lis1 /2.0;:m  00744 toAti,g4, 
OINEIRE BRASIL XAVIER 	JOSÉ CA rRo 14-XXAVIER: 

CPF! 661441.996-00 	 CPF 614612.635.68 

inkódoffiss3 

Ceriálho o Registra cotio ti° 97650274 tu 30/0312017 
Prencedd 105812427 de 031012017 
itrne da emprese RLDITEC C,ONIE RÓI° E SÉRVICOS COA EPP NiRE 2020237d3i5 
Etre &amen% pcde ser veaticado ern IStpifiregiajuneabagavarganttfTICACAODÓCIMENTOSNArtENTICACA0d* 
Chancele 71982746134201) 
Esta diSeis IQ1 suleatieeda digitelmente é esskteda em 31,03f201, 
POr Hélio Portela Ramas - SePeráfin Gond 
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; t,pj JUNTA,COMERC;M:.PO_ESTADO;D,AllitAtilAk: 	4 

iffirtaPãkfélti;! 

--.teirâti;:152.à7.637, 
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tr9765977.  
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b.h.flelà: •1,;JEtI401atiir)ty: 	' 6 .6 	_ 	. . . ...1 	t6  ..7  
tetiadéiiiiRiálOíëíltièffinigtiiktigSà OftraSk 0:il.!' 0.?rn 1 
Ofriitérkf.P6i'itt-nttrn'ai àérietáioGSTI 	• 



00005b1d734(d94f057f2d69fe6bc05b53bd02af7ab5c35dd599fe97a71730f394fb50e5b6099d2eb12e9d38da94849a9a5748a2fbaa6564d05d7f2ae29  
a935546ddc75c7c0f17458dc54b4091c6af1 e 

i•iihítei*itio"trtifiífialk6r  

de 24 de egtatode 2001  

05/11/2018 	 https://autdigital.azevedobastos.notbr/home/comprovante/26400511181037250207  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 14.  
ESTADO DA PARAíBA 

g CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DI 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de lodos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-

X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço http://corregedoriatjobjus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Alditec Comercio e Serviços LTDA 
tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Alditec Comercio 

e Serviços LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/11/2018 10:49:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 

acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Alditec Comercio e Serviços LTDA ou ao Cartório pelo endereço 

de e-mail autenfica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sita https://autdigital.azevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1108418 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 05/11/2019 10:41:28 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 26400511181037250207-1 a 26400511181037250207-8 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

https://autdigital.azevedobastos.notbr/home/comProvante/26400511181037250207 	 1/1 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
04.612.101/0001-74 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
09/08/2001 

NOME EMPRESARIAL 
ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ALDITEC INFORMATICA PORTE 

EPP 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

C •DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
26.21-3-00 -Fabricação de 
28.24-1-02 - Fabricação de 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos 
41.204-00 - Construção de 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização 
42.13-8-00 - Obras de urbanização 
42.22-7-01 - Construção de 
irrigação 
42.99-5-01 - Construção de 
42.99-5-99 - Outras obras de 
43.21.5-00 - Instalação e manutenção 
$3.22-3-02 - Instalação e manutenção 
43.29-1-04 - Montagem e instalação 
aeroportos 
43.304-01 - Impermeabilização 
43.30-4-99 • Outras obras de 
43.99-1-99 • Serviços especializados 
46.65-6-00 • Comércio atacadista 
47.52-1-00 - Comércio vare 
47.53-9-00 - Comércio vare 
47.54-7-01 - Comércio vare 
47.63-6-01 - Comércio vare 

ECON• ICAS SECUNDÁRIAS 
equipamentos de informática 
aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 

não-perigosos 
edifícios 

em pistas rodoviárias e aeroportos 
- ruas, praças e calçadas 

redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 

instalações esportivas e recreativas 
engenharia civil não especificadas anteriormente 

elétrica 
de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 

em obras de engenharia civil 
acabamento da construção 

para construção não especificados anteriormente 
de maquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 

ista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
ista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e vídeo 
ista de móveis 
ista de brinquedos e artigos recreativos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
EST DA MURICOCA 

NÚMERO 
06 

COMPLEMENTO 
VILA MARISA QUADRA01 LOTE 03 

CEP 
41.250420 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO MARCOS 

MUNICIPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
alditecssa©yahoo.com.br  

TELEFONE 
(71) 3230-8454 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
~J. 

)ITUAÇÃO CADASTRAL 
-1  ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/09/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 25/03/2019 ás 15:00:46 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/2 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  A 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	st. 
'93  

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
04.612.101/0001-74 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
09/08/2001 

NOME EMPRESARIAL 
ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.63-6-02 -Comércio varejista de artigos esportivos 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
62.09-1-00 • Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia 
71.19-7-99- Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
EST DA MURICOCA 

NUMERO 
06 

COMPLEMENTO 
VILA MARISA QUADRA01 LOTE 03 

CEP 
41.250420 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO MARCOS 

MUNICIPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
alditecssa@yahoo.com.br  

TELEFONE 
(71) 3230-8454 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/09/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
****~* DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

**** **" 

1-,provado pela Instrução Normativa RFB n°1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 25/03/2019 às 15:00:46 (data e hora de Brasília). 	 Página: 2/2 
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28(06/2018 	 https://autdigitatazevedobastos.not.br/home/comprovante/26402806181617080660  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS D 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda5370602fc0b217bbe2244c07e2b052713cccc4f9acOd0321602dc74431821299a5748a2fbaa6564d05d7f2ae2 
9a935595da4eb16e98e12b41f8aa54c314faa9 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel, Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
tos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do sita do Tribunal de Justiça do'Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.fipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Alditec Comercio e Serviços LTDA 
tinha posse de um documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Aidltec Comercio e Serviços LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/06/2018 16:25:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Alditec Comercio e Serviços LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https//autdigilal.azevedobastosnotbr e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1018892 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sita até 28/06/2019 16:18:27 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 26402806181617080660-1 
2Legislaçães Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

https://autdigita  I. azevedobastos.notbdhome/comprovante/26402806181617080660 	 1/1 
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https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/26401506181447040085  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELA 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

tos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do sita do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.fipb.jus.bdselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Alditec Comercio e Serviços LTDA 
tinha posse de um documento com as mesmas caracterisficas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Alciltec Comercio 
e Serviços LTDA a responsabilidade, Única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/06/2018 15:03:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Aidltec Comercio e Serviços LTDA ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sita https://autdigitaLazevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1009390 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 15/06/2019 14:48:34 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 26401506181447040085-1 
aLegislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

h0005b1d734M94f057f2d69fe6bc05baf7990ca8b4673ec123af41728610dc904ce2eb9fdd601f8d11e51baa1f814ba9a5748a2fbaa6564d05d7f2ae29a 
935593a950de15be45586ff3c0304c115f74 

https://autdigital.azevedobastos.notbdhome/comprovante/26401506181447040085 	 1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 07/04/2019 

RAZÃO SOCIAL: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

NOME FANTASIA: 

COA: 	208.261/001-15 	 CNPJ: 
ENDEREÇO: 	Estrada da Muriçoca, 06, VILA MARISA 	QUADRA01 

MARCOS 

NATUREZA JURÍDICA: 	206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

04.612.101/0001-74 

LOTE 03- SA0 

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INICIO 

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 

4751-2/01 20/01/2013 

Comércio varejista de móveis 4754-7/01 29/10/2009 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7733-1/00 29/10/2009 
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação 

4752-1/00 29/10/2009 

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de audio e vIdeo 

4753-9/00 29/10/2009 

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos 

9511-8/00 29/10/2009  

Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/02 28/09/2010 
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/01 28/09/2010 
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação 

6209-1/00 28/09/2010 

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem na internet 

6311-9/00 28/09/2010 

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração 

4322-3/02 28/09/2010 

Consultoria em tecnologia da informação 6204-0/00 28/09/2010 
Outras atividades de prestação de serviços de informação não 
especificadas anteriormente 

6399-2/00 28/09/2010 

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 

8219-9/99 28/09/2010 

Fabricação de equipamentos de informática 2621-3/00 28/09/2010 

Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para 
uso não-industrial 

2824-1/02 18/09/2014 

Instalação e manutenção elétrica 4321-5/00 18/11/2015 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 

4930-2/02 18/11/2015 

Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios 
prediais 

8111-7/00 18/11/2015 

Atividades paisagisticas 8130-3/00 18/11/2015 

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 

4329-1/04 18/11/2015 

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4211-1/02 18/11/2015 
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 8020-0/01 18/11/2015 
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4299-5/99 18/11/2015 
Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/01 18/11/2015 



1 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO Li 
#2' 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 07/04/2019 

RAZÃO SOCIAL: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

NOME FANTASIA: 

COA: 	208.261/001-15 	 CNPJ: 
ENDEREÇO: 	Estrada da Muriçoca, 06, VILA MARISA 	QUADRA01 

MARCOS 

NATUREZA JURÍDICA: 	206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

04.612.101/0001-74 

LOTE 03- SAO 

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INICIO 
Outras obras de acabamento da construção 4330-4/99 18/11/2015 
Serviços especializados para construção não especificados 
anteriormente 

4399-1/99 18/11/2015 

Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01 18/11/2015 
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 7119-7/03 30/03/2017 
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não 
especificadas anteriormente 

7119-7/99 30/03/2017 

Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem operador 

7739-0/99 30/03/2017 

Coleta de residuos não-perigosos 3811-4/00 30/03/2017 
Construção de edificios 4120-4/00 30/03/2017 
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4213-8/00 30/03/2017 
Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 

4222-7/01 30/03/2017 

Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso 
comercial; partes e peças 

4665-6/00 27/10/2017 

TIPO DE UNIDADE: 	Unidade Produtiva 

FORMA DE ATUAÇÃO: 	Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ai 

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória 	 N° TVL: 234401 	VALIDADE: 07/04/2019 
DATA DA INSCRIÇÃO: 	23/11/2001 	 DATA DE IMPRESSÃO: 	25/03/2019 

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições. 

CÓDIGO DE CONTROLE: 	 EE65906DD3EEF14012094FF2064C3840 

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na pagina da 	Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://www.sefarsalvador.ba.gov.br). através do código de controle acima 
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Pesquisa personalizada 

 

INICIO 	A SECRETARIA 	SERVIÇOS 	LEGISLAÇÃO 	FALE CONOSCO 	SUGESTÕES E DENÚNCIAS 

Serviços! Alvará / Validação de Alvará 

Validação de Alvará 

Resultado da Validação 
Identificação do Estabelecimento 

I 	• 	 COA 205 261/001-15 

Razão Social: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

Logradouro EST da Muriçoca 

Número: 06 

Edifício: 

Complemento: VILA MARISA QUADRA01 LOTE 03 

Bairro: SA0 MARCOS 

Município: SALVADOR 

OF: BA 

CEP: 41250420 

situaflo Cadastral: Ativa-Provisória 

Data de Vencirnentodo Alvarà: 07/04/2019 

Imprimir 

Prefeitura Municipal de Salvador 
Controladoria Geral do Município 
Câmara Municipal de Salvador 
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia 
Diário Oficial do Município 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
SEFAZ Estado 
Portal de Acesso à Informação aos Municípios Brasileiros 
Tribunal de Contas da União 
'mia de Recolhimento do Servidor 

siNAE Fiscal 
Receita Federal 
Correios 
ASBAF 
ABAM 
SINIDIFAM 

Siga-nos nas redes sociais 

12 
Posto banirei Rua das Vasvouras, er 01 Centro 

Horário: Sog di Sex, - 08:(5) ás 17 
	

CENTRAL DE ATENUTMENTO DA PREFEITURA 156 



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 208.261/001-15 
CNPJ: 04.612.101/0001-74 

Contribuinte: 	ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 
Endereço: 	Estrada da Muriçoca, IV' 06 

VILA MARISA QUADRA01 LOTE 03 
SAO MARCOS 
41.250-420 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até .a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 14:59:04 horas do dia 25/03/2019. 
Válida até dia 23/06/2019. 

Código de controle da certidão: 	 6F85.3D10.D587.8C6E.FAC4.A2B5.8013.B7FA 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvadonba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 



Validação de Certidão do Cadastro: 

Resultado da Validação ( Estabelecimento ) 

Certidão Negativa de Débito emitida em 25/03/2019 

Inscrição : 208261/001-15 

Nome/Razão Social: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

CNI3J/CPF: 4612101/0001-74 

Código de Controle da Certidão: 6F853D10D5878C6EFAC4A2B5801387FA 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 04.612.101/0001-74 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Erriitida às 10:40:57 do dia 05/02/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/08/2019. 
Código de controle da certidão: ODB8.45CF.0788.BF35 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Réceitafederal 

PGFN.  
Confirmação de Autenticidade das Certt 

BRASIL 	l Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 
POF 

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 04.612.101/0001-74 
Data da Emissão : 05/02/2019 
Hora da Emissão : 10:40:57 
Código de Controle da Certidão : 0D38.45CF.0768.BF35 
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 05/02/2019, com validade até 04/08/2019. 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
O 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.612.101/0001-74 

Certidão n°: 169768890/2019 
Expedição: 25/03/2019, às 14:53:15 
Validade: 20/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

04.612.101/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

1)1:1 	. 	e se 	 L 	e ti. j tis .1).r. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.612.101/0001-74 

Certidão n°: 169768890/2019 
Expedição: 25/03/2019, às 14:53:15 
Validade: 20/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ALD I TE C COMERCIO E SERVI CO S LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

04.612.101/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	04612101/0001-74 
Razão Social: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Endereço: 	EST DA MURICOCA 06 V MARISA QD01 LT03 / SAO MARCOS / 

SALVADOR / BA / 41250-420 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 14/03/2019 a 12/04/2019 

Certificação Número: 2019031403364885693308 

Informação obtida em 25/03/2019, às 14:56:05. 

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

25/03/2019 	 https://consulta-erf.caixagov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirpapeLasp  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 	 . 1/1 



SERVIÇOS AO CIDADÃO 26/03/2019 

Paro você 
poro todos 
os brasileiros CAIXA 

REDE DE ATENDIMENTO - 	- OUVIDORIA DOWNLOAD.  

ff Ajuda 
Home 1 SERVIÇOS AO CIDADÃO 1 FGTS Empresa 1 Consulta 

Regularidade do Empregador 1 Situação de Regularidade do Empregador 
1 Histórico do Empregador 

S 	URANÇA 1- IMPRENSA- —1-. - 
Navegue pela CAIXA 

MAPA op, 	n  I 

Produtos e Serviços 

:: Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos 
nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do 
Empregador. 

Inscrição: 04612101/0001-74 
Razão Social: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Data de 5n-115511o/ 
Leitura 
	 Data de Validade 	Número do CRF 

14/03/2019 a 12/04/2019 2019031403364885693308 14/03/2019 

23/02/2019 a 24/03/2019 2019022302470777743009 23/02/2019 

04/02/2019 a 05/03/2019 2019020402090621839502 04/02/2019 

16/01/2019 a 14/02/2019 2019011603571822073646 16/01/2019 

28/12/2018 
	

28/12/2018 a 26/01/2019 2018122803235229644467 

09/12/2018 
	

09/12/2018 a 07/01/2019 2018120903335901440384 

18/11/2018 a 17/12/2018 2018111822204395967067 18/11/2018 

30/10/2018 a 28/11/2018 2018103101354721859426 30/10/2018 

11/10/2018 a 09/11/2018 2018101115125074365500 11/10/2018 

22/09/2018 a 21/10/2018 2018092210410621107700 22/09/2018 

03/09/2018 a 02/10/2018 2018090309580390849073 03/09/2018 

14/08/2018 a 12/09/2018 2018081411455039684464 14/08/2018 

26/07/2018 a 24/08/2018 2018072612352493168282 26/07/2018 

07/07/2018 a 05/08/2018 2018070711504889776683 07/07/2018 

18/06/2018 a 17/07/2018 2018061810534762431617 18/06/2018 

30/05/2018 a 28/06/2018 2018053012083725778759 30/05/2018 

11/05/2018 a 09/06/2018 2018051112380679345290 11/05/2018 

22/04/2018 a 21/05/2018 2018042212415999086416 22/04/2018 

03/04/2018 a 02/05/2018 2018040312023683946222 03/04/2018 

15/03/2018 a 13/04/2018 2018031513184317504540 15/03/2018 

24/02/2018 a 25/03/2018 2018022413022733214184 24/02/2018 

05/02/2018 a 06/03/2018 2018020607311999100744 05/02/2018 

17/01/2018 a 15/02/2018 2018011718431826665249 17/01/2018 

29/12/2017 a 27/01/2018 2017122917404126368756 29/12/2017 

10/12/2017 a 08/01/2018 2017121017294837112898 10/12/2017 

21/11/2017 a 20/12/2017 20171 12107375639795646 21/11/2017 

02/11/2017 a 01/12/2017 2017110206484573191533 02/11/2017 

14/10/2017 a 12/11/2017 2017101410144861356297 14/10/2017 

25/09/2017 a 24/10/2017 2017092506313748263721 25/09/2017 

06/09/2017 a 05/10/2017 2017090606540360921718 06/09/2017 

18/08/2017 a 16/09/2017 2017081807421765351179 18/08/2017 

30/07/2017 a 28/08/2017 2017073006134304354318 30/07/2017 

11/07/2017 a 09/08/2017 2017071107420158932033 11/07/2017 

22/06/2017 a 21/07/2017 2017062205581840756203 22/06/2017 

03/06/2017 a 02/07/2017 2017060306150513747676 03/06/2017 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSHistoricoStatusRegul.asp 	 1/2 



26/03/2019 SERVIÇOS AO CIDADÃO 

15/05/2017 	15/05/2017 a 13/06/2017 2017051504222002718083 

26/04/2017 	26/04/2017 a 25/05/2017 2017042604570844581513 

07/04/2017 	07/04/2017 a 06/05/2017 2017040705510020962474 

Resultado da consulta em 26/03/2019 às 11:26:43 

 

XI Duvidas mais Freqüentes 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido 
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

227 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 25/03/2019 14:57 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negativa) 

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

Certidão N°: 20190819804 

RAZÃO SOCIAL 

ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

056.432.659 	 04.612.101/0001-74 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

Processo(s) Administrativo(s) FiscaRis): ICMS 

600000.1282/17-7 - Inicial/PARCELAMENTO 
	

600000.1341/17-3 - Inicial/PARCELAMENTO 

600000.1344/17-2 - Inicial/PARCELAMENTO 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 25/03/2019, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

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

PAG - 1 de 1 	 ReleertidaoEspecialspt 



Emissão: 26/03/2019 11:27 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20190819804 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 

ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 
056.432.659 	 04.612.101/0001-74 

CERTIDÃO DO TIPO ESPECIAL, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 25/03/2019 VÁLIDA ATÉ 24/05/2019 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoAutenticidadespt 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO j 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

AUTORIZACÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 064/2019 

ORIGEM: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DESTINO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Prezado Senhor: 

Autorizo instaurar o devido processo licitatório para a contratação, proposta no 
presente processo, devendo, pois, esta comissão observar todos os preceitos legais 
constantes da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como, 
emissão de parecer jurídico e de controle interno desta Casa. 

Simões Filho, 03 de abril de 2019 

Orlando arvalho de Souza 
Presidente da Câmara Municipal 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



DIÁRIO Jt OFICIAL 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

    

PORTARIA N°001/2019 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no Uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, e em conformidade com a 
Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, 

CONSIDERANDO a necessidade de efetuar os procedimentos licitatórios, conforme 

determina a Lei n° 8666/93. 

RESOLVE: 

Artigo 1°: Fica constituida a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, pelo prazo de 01 

(um) ano, prorrogável por igual período, nomeando-se os seguintes Membros para o 

período acima, podendo os mesmos serem reconduzidos por igual período, sob a 

Presidência: Jusair Gonçalves Silva, e membros: Elder Celestino de Paula e Evilazio 

Coutinho da Anunciação. 

Art. 2Q- Ficam igualmente nomeados os servidores: Maize Santana dos Santos, Solange 

Ferreira Rocha, para suplentes dos membros da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES, mencionados no artigo anterior. 

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa a 02 (dois) de janeiro de 2019, 

revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência, 03 de janeiro de 2019. 

ORLANDO CAtt:*1-2XE SOUZA 
PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

Terça-feira, OS de Janeiro de 2019 1 Edição N° 924 1 Caderno II 	 15 



PORTARIA N° 007/2019 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHb 

GABINETE DA PRESIDENCIA 

O PRESIDENT-E-
: DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bania, no Lis 

de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, e er 
conformidade com a Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de efetuar os procedimentos licitatórios, conformi 
determina a Lei n° 8666/93. 

RESOLVE: 

Artigo 1°: SUBSTITUIR a suplente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Solange Ferreira Rocha, pelo servidor Leonardo de Oliveira Silva. 

Art, 20
. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 

em contrário. 

PUblique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência, 30 de janeiro de 2019. 

'• 
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 

PRESIDENTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 



111M7  ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

	 SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 064/2019 

Simões Filho, 03 de abril de 2019 

ORIGEM: SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
DESTINO: PROCURADORIA JURIDICA 

Assunto: Emissão de parecer sobre pedido de dispensa 

Encaminhamos o Processo Administrativo, sob o no 064/2019 e o Pedido de Dispensa n° 
015/2019 ao setor jurídico para apreciação e emissão de parecer favorável ou não, em 
conformidade com a Lei federal de Licitações e Contratos. 

Atenciosamente, 

on a yes Silva 
COMISSÃO RMANENTE DE LICITAÇÃO 

PRESIDENTE 

Praça da Bíblia, sin — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2019 

Da.: Procuradoria Jurídica 

Para: Comissão Permanente de Licitação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 015/2019. 

EMENTA: Parecer jurídico relativo ao procedimento de 

Dispensa de Licitação. Contratação de Empresa 

especializada nos serviços técnicos em sistema de 

controle de ponto, mediações treinamento e 

configuração de relógio de ponto e resoluções de 

problemas para Câmara Municipal de Simões Filho — 

Bahia. Obediência aos parâmetros da Lei Federal 

8.666/93. Legalidade da Contratação. 

Vêm os autos a esta Procuradoria Jurídica para exame e manifestação acerca da possibilidade 
de contratação da empresa ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, cujo objeto é a 
execução de prestação de serviços técnicos em sistema de controle de ponto, incluindo 

mediações, treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnostico e 

resolução de problemas para esta Casa Legislativa, conforme constante na Justificativa da 
Contratação. 

Preliminarmente, se faz necessário esclarecimento a respeito do processo licitatório, da 
finalidade e abrangência do parecer jurídico e da modalidade Dispensa. 

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime 

regulamentado por Lei. O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso 

XXI, da 'Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e 
ienações devem ocorrer por meio de licitações. 

f 
Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões .4, ho — Bahia 

Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7227 	 te Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  MO  #6 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 	 cr• 

tt 
PROCURADORIA JURÍDICA 	 td.  

Er, 
A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tb'rn 	onomica a 

participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos 

públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos 

campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar 

conseguir a proposta mais vantajosa às contratações. 

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 

( ) 

"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 cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. " 

A regulamentação do dispositivo constitucional parcialmente transcrito ficou a cargo da Lei 
federal n° 8666/93 de 21de junho de 1993, conhecida como Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública, e 
outras providências. 

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios 
aplicáveis às licitações na seguinte ordem: legalidade; impessoalidade; moralidade; igualdade; 
publicidade; probidade administrativa; vinculação ao instrumento convocatório; julgamento 
objetivo, e, dos que lhes são correlatos. Licitar é regra, entretanto, há aquisições e 
contratações que possuem caracterizações especificas tornando impossíveis e/ou inviáveis as 
licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais. 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as 
Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a 
obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em 
que é cabível a dispensa de licitação: 

"Art. 24 É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até dez 
por cento do limite previsto na alínea "a" do inciso II 
(R$ 8.000,00) do artigo anterior, e para alienações, 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Tel.: (71) 2108-7200 /2108-7227 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Si 	Filho — Bahia 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7227
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 	 <c 
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PROCURADORIA JURIDICA 	
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nos casos previstos nesta Lei, á h' 	não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez. " 

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 
26 da Lei n° 8.666/93. 

Segundo nos ensina o festejado professor Hely Lopes Meirelles, A licitação dispensada, "é 
aquela que a própria lei declarou-a como tal". José Santos Carvalho Filho acrescenta que esta 
se caracteriza pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas 
que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador não torná-lo obriqatório.(grifo nosso) 

DA DISPENSA 

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 

"Parágrafo único — O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruido, no que couber, com os seguintes 
elementos: 

I — caracterização da situação emergencial ou 
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 
caso; 

II — razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III — justificativa do preço; 

IV — documentos de aprovação dos projetos de 
pesquisa aos quais os bens serão alocados. " 

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio 

constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este principio. 

Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e 

necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o 

referido ato. 

A dispensa e a inexigibilidade da licitação se constituem em espécie do gênero contratação 

direta, permitindo que o órgão ou a entidade da Administração firme o contrato administrativo 

diretamente c 	articular, sem a prévia realização de processo de licitação. 

kl9 
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Em determinadas situações concretas, a contratação de serviços técnicos especializados, 
devido ao 

ao grau de aprimoramento alcançado por seus executores, poderá vir a gerar a 

inexigibilidade da licitação, bastando, para tanto, que se identifique a natureza singular do 

serviço prestado, a sua pertinência com as necessidades da Administração e a sua 

subsequente aderência com as previsões constitucionais do ordenamento. Atendidos tais 
requisitos, não haverá, sequer, conflito com as disposições do principio da igualdade. 

No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26 da 
Lei 8.666/9

3. lnobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos 
no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários 
a despeito de eventual fragmentação de despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações. 

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por dispensa de 

licitação no presente caso, substancial restar comprovado que a proposta ofertada é a mais 

vantajosa para a administração. E, a demonstração de que o valor contratado é equivalente ao 

praticado no mercado. Para tanto, já foram anexadas ao presente processo três cotações de 

preços, a fim de demonstrar que a empresa favorecida acima especificada detém a proposta 
de menor valor. Como em qualquer. 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser 

observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, 

deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento 

deve observar o princípio da anualidade do orçamento. "Logo, não pode o agente público 

justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo 

exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da despesa no ano, 
quando isto for decorrente da falta de planejamento. " - Manual TCU. 

O presente parecer buscar traçar pontos legais para a realização da licitação na modalidade de 
Dispensa para a Contratação da Empresa ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, para a 
prestação de serviços técnicos em sistema de controle de ponto, incluindo mediações, 

treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnostico e resolução de 
problemas para esta Casa Legislativa. 

Deste modo, resta claro que a proposta ofertada é a mais vantajosa para administração, em 

observância à forma e aos conteúdos previstos nos artigos 24, inc. II e art. 23 inc. II, alínea a, 

da Lei Federal n° 8.666/93, para contratação de empresa para atender os interesses da 

mara Municipal de Simões Filho — BA, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7227 

Site: www. eam aras i moes.ba.gov.br  
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O 	 O nulidade, manifesto-me pela regularidade da presente contratação direta, pe a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, devendo a mesma ser autorizada pela autoridade competente, se assim 

entender conveniente à Câmara Municipal de Simões Filho — BA. 

É o Parecer. 

S.M.J. 

Simões Filho, 04 de abril de 2019. 

anssa Boto Nora 
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THAIANE LARI 	173BDA HORA 
ASSESSORA JUR ICA - OAB/BA 55.728 

PROCURADORIA JURÍDICA 
CÂMARA MUNI IPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA 

fasp 

ROBEN SON DE A 
PROCURADOR ADJUNTO - OAB/BA 33.831 

PROCURADORIA JURÍDICA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MÕES FILHO - BAHIA 

ROBSON CASSIO PINHEIRO PINTO 
PROCURADOR JURÍDICO - OAB/BA 45.799 

PROCURADORIA JURÍDICA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO — BAHIA 

LI 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7227 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 064/2019 

Simões Filho, 04 de abril de 2019 

ORIGEM: SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
DESTINO: CONTROLADORIA 

Assunto: Análise do Processo Administrativo. 

Encaminhamos o Processo Administrativo, sob o no 064/2019, referente ao Pedido de 

Dispensa n° 015/2019, à controladoria, para apreciação e emissão de relatório de 

controle interno, em conformidade com a Lei federal de Licitações e Contratos. 

Atenciosamente, 

JJJAO 
Gonaçá-tS-ilva 

COMISSA ERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PRESIDENTE 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

Simões Filho, 05 de abril de 2019. 

Parecer n°026/2019 — Cl/CMSF 
Processo Administrativo: 064/2019 
Modalidade: Dispensa de Licitação n°015/2019 
Requerente: Setor de Licitações e Compras 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos em sistema de controle de 
ponto, incluindo medições, treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com 
diagnóstico e resolução de problemas para a Câmara Municipal de Simões Filho. 

DOS FATOS 

Foi encaminhado ao Controle Interno, para análise, Processo Licitatório na modalidade de 
Dispensa de Licitação referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
em sistema de controle de ponto, incluindo medições, treinamento e configurações do relógio de 
ponto eletrônico com diagnóstico e resolução resolução de problemas. 

DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Consta nos autos despacho ao setor competente para indicação de existência de 
crédito orçamentário e pesquisa de preço; 
Consta nos autos indicação de existência de crédito orçamentário; 
Consta nos autos despacho da assessoria jurídica; 
Consta nos autos mapa comparativo de preços com apresentação de 3 (três) 
propostas. 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra 
geral, e o meio de aferi-10 está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) 
propostas. No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a 
Dispensa de Licitação. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DÈ SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

De acordo com a Lei 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço, adjudica-
se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art. 27 da 
Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV. 

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a 
realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração 
adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

DA ESCOLHA 

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a aquisição pretendida foi a 
empresa ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS — LTDA-EPP. 

Valor Global: R$ 1.290,00 ( um mil duzentos e noventa reais). 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de 
verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, 
excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos 
documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1° do 
art. 32 da Lei 8.666/93. Resta deixar consignado que a empresa contratada demonstrou 
habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal. 

Diante do exposto, esta Coordenadoria de Controle Interno opina pela 
REGULARIDADE do presente processo para contratação dos serviços por empreitada global de 
modo a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza, observando que o valor limite 
para as modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não 
extrapolar os limites estabelecidos nos artigos n°23, § 2°, e n° 24, inciso II, da Lei n°8.666/1993. 

É o parecer, salvo melhor entendimento. 

Solan 
Controla 

ATO ADMINIST 

ifiFira--Rcicha 
or Interno 
TIVO N°001/2019 

Praça da Bíblia, sin — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



rit Xri  ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

O Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, em total regularidade dos procedimentos e observância dos princípios e 
fundamentos constantes da Lei Federal n° 8,666/93, e conforme Parecer Jurídico 
resolve HOMOLOGAR o processo administrativo no 064/2019, na modalidade Dispensa 
de Licitação no 015/2019, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos em sistema de 
controle de ponto, incluindo medições, treinamento e configurações do relógio de ponto 
eletrônico com diagnóstico e resolução de problemas para a Câmara Municipal de 
Simões Filho e ADJUDICAR o objeto do presente certame em favor da empresa 
ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o no 
04.612.101/0001-74, com sede na Estrada da Muriçoca, Vila Mansa Quadra 01 Lote 03, 
São Marcos, Salvador/BA. Valor Global de R$ 1.290,00 (Hum mil duzentos e 
noventa reais). 

Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado, publicação e 
empenho para os efeitos legais. 

Simões Filho, 11 de abril de 2019 

Orlandõtarvalllb de Souza 
Presidente da Câmara Municipal 

Praça da Biblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.basov.br  
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILFRJBLICADO NO MURAL DA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 	 CÂMARA MUNICIPAL D 

SIMOE FILHO, EM 

Edson d 
Diretor d 

ATO DE PUBLICAÇÃO DA DISPENSA 

eida Souza 
m. Geral da Câmara 

5/2019 

Por determinação do Exmo. Sr. Orlando Carvalho de Souza, Presidente da 
Câmara Municipal de Simões Filho — BA, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 
8.666/93, após ratificação e homologação, autoriza a publicação da Dispensa de 
Licitação no 015/2019, constante do Processo Administrativo no 064/2019, tendo 
como objeto: Prestação de serviços técnicos em sistema de controle de ponto, 
incluindo medições, treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico 
com diagnóstico e resolução de problemas para a Câmara Municipal de Simões 
Filho. A empresa contratada é a ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-
EPP, com o valor global de R$ 1.290,00 (HUM mil duzentos e noventa 
reais). 

- Dotação Orçamentária: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 

Elemento de Despesa: 33.90.39.99 — Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica 

- Base Legal: Art. 24 Inc. II, da Lei Federal 8.666/93. 

Praça da Bíblia, s/n - Centro — Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000 



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 208.261/001-15 
CNPJ: 04.612.101/0001-74 

Contribuinte: 	ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

Endereço: 	Estrada da Muriçoca, N" 06 
VILA MARISA QUADRA01 LOTE 03 
SÃO MARCOS 
41.250-420 

Certifico que a inscrição acima esta em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 14:59:Q4 horas do dia 25/03/2019. 
Válida até dia 23/06/2019. 

Código de controle da certidão: 	6F85.3D10.D587.8C6E.FAC4.A2B5.8013.87FA 

Esta certidão Mi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
littp://www.sefaz,salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima, • 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.612.101/0001-74 
Certidão n°: 170790305/2019 
Expedição: 11/04/2019, às 09:33:50 
Validade: 07/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica—se que ALD I TEC COMERCIO E SERVI COS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

04.612.101/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

c, 	s ucj< s 



11/04/2019 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 04.612.101/0001-74 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:57:56 do dia 26/03/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/09/2019. 
Código de controle da certidão: B070.BD77.C38F.3E84 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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VOLTAR 

  

CAlaA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	04512101/0001-74 
Razão Social: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Endereço: 	EST DA MURICOCA 05V.MARISA QD01 LT03 / SAO MARCOS / 

SALVADOR / BA / 41250-420 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/04/2019 a 01/05/2019 

Certificação Número: 2019040203453655553647 

Informação obtida em 11/04/2019, às 09:34:56. 

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

https://consulta-crfmaixagov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 	 1/1 



GOVERNO DO ESTADO DA SABIA • 	 Emissão: 11/04/201909:36 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negativa) 

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

Certidão N°: 20190974939 

RAZÃO SOCIAL 

ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

056.432.659 
	 04.612.101/0001-74 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

Processo(s) Administrativo(s) Eiscal(is): ICMS 

600000.1282/17-7 - Inicial/PARCELAMENTO 
	

600000.1341/17-3 - Inicial/PARCELAMENTO 

600000.1344/17-2 - Inicial/PARCELAMENTO 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 11/04/2019, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

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

PAG - 1 de 1 	 ReiCertidaoEspecialspl 



Segunda-feira, 06 de Maio de 2019 1 Edição N°9881 Caderno I 

DIÁRIO à OFICIAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/  

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES -2019 

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo dos seguintes processos de licitação: 

Processo Administrativo ni° 064/19; DISPENSA DE LICITAÇÃO n°015/2019 - Objeto: Prestação de serviços 
técnicos em sistema de controle de ponto, incluindo medições, treinamento e configurações do relógio de ponto 
eletrônico com diagnóstico e resolução de problemas para a Câmara Municipal de Simões Filho; Empresa: 
ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/EPP; CNPJ n°04.612.101/0001-74; Valor global de R$ 1.290,00 
(hum mil duzentos e noventa reais); Data da assinatura: 11/04/2019. Dotação: órgão/Unidade: 01.01.001; 
Atividade: 01.031.001.2.001; Elemento de Despesa: 33.90.39.99. 

Processo Administrativo n° 065/19; DISPENSA DE LICITAÇÃO n°014/2019 - Objeto: Aquisição de 04 (quatro) 
passagens aéreas Salvador/Brasilia/Brasilia/Salvador, para os Vereadores da Câmara Municipal de Simões 
Filho, liara participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios; Empresa: G5 Operadora 
Turística Ltda/EPP; CNPJ n° 12.627.959/0001-30; Valor global de R$ 7.006,70 (sete mil seis reais e setenta 
centavos); Data da assinatura: 08/04/2019. Dotação: órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 01.031.001.2.001; 
Elemento de Despesa: 33.90.33.01. 

Processo Administrativo n° 063/19; INEXIGIBILIDADE n° 004/2019 - Objeto: Inscrições dos Vereadores da 
Câmara Municipal de Simões Filho, para participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios; 
Empresa: Confederação Nacional dos Municípios; CNPJ n° 00.703.157/0001-83; Valor global de R$ 800,00 
(oitocentos reais); Data da assinatura: 04/04/2019. Dotação: Orgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 
01.031.001.2.001; Elemento de Despesa: 33.90.39.99. Orlando Carvalho de Souza — Presidente da Câmara 
Municipal, Simões Filho, 06 de maio de 2019. 
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