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1 ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

M

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 205/2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2021.

BASE LEGAL-Art. 75, Inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021

REGIME - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

OBJETO - AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS 

SESSÕES LEGISLATIVAS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SIMÕES FILHO.

EMPRESA - DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA 

EIRELI.

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

Data de Recebimento 
06/12/2021

Setor Requisitante: 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CONTRATAÇAO

SERVIÇOS dl MATERIAIS MOBILIÁRIO

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

Vir.
Descrição Qtd unitItem

Tablet com as seguintes especificações: a) Memória interna: igual ou maior que 64 Gb, 
b)Tamanho da tela: igual ou maior que 8.7 polegadas, c) Resolução de tela: igual ou maior 
que 1340 x 800, d) Sistema operacional: Android, e) Processador: Octa Core, f) Memória 
RAM: igual ou maior que 4 GB, g) Câmera traseira: igual ou maior que 8.0 MP, h) Câmera 
frontal: igual ou maior que 5.0 MP, i) Conexão mínima USB 2.0, j) Capacidade da bateria 
igual ou maior 5100 mAh, com acesso a Wi-fi, Bluetooth, função telefone, GPS e possibilidade 
de expansão de memória.

1

25

JUSTIFICATIVA/IMPACTO DA NÃO CONTRATAÇÃO

Justifica-se a formalização do presente processo Administrativo devido a necessidade de dinamizar as 
votações nas Sessões Legislativas. Com esta aquisição, os Vereadores da Câmara Municipal de Simões 
Filho, poderão dar celeridade nas Votações de Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo e/ou 
Legislativo, Emendas à Lei Orgânica do Munícipio, Indicações, Resoluções, Requerimentos, Moções, 
Prestações de Contas, salientando o Plano plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA). Para cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

CLASIFICAÇAO ORÇAMENTARIA

BB Investimento Nova DemandaOrçamento AnualCusteio

Din jjítfnTstrafctvo 
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CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados Senhores.

Solicitamos de vossa senhoria um orçamento conforme objeto abaixo especificado e Termo de 
Referência, anexo, em papel timbrado da empresa ou este devidamente preenchido:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS E 
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

Descrições Vir. UnitárioItens Qtde. Total
Tablet com as seguintes especificações: a) 
Memória interna: igual ou maior que 64 Gb, 
b)Tamanho da tela: igual ou maior que 8.7 
polegadas, c) Resolução de tela: igual ou maior 
que 1340 x 800, d) Sistema operacional: 
Android, e) Processador: Octa Core, f) Memória 
RAM: igual ou maior que 4 GB, g) Câmera 
traseira: igual ou maior que 8.0 MP, h) Câmera 
frontal: igual ou maior que 5.0 MP, i) Conexão 
mínima USB 2.0, j) Capacidade da bateria igual 
ou maior 5100 mAh, com acesso a Wi-fi, 
Bluetooth, função telefone, GPS e possibilidade 
de expansão de memória.

1 25

TOTAL

Valor total de R$
Validade da proposta 60 (sessenta) dias

( )

,/........ 2021.

Assinatura do Responsável

INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES:

1 - Elaborar uma Carta Proposta em papel timbrado da Empresa, que deverá 
conter, necessariamente, as seguintes informações:

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
Página 1 de 2

CÂMARA MUNICIRAÇ0E SIMÕES FILHO 
Yuri Veloso RosaVÂtmeiria do Carmo 

Agente de Contratação

http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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Razão Social;
CNPJ;
Endereço completo;
Preço unitário de cada item solicitado e valor total da proposta;
O prazo de validade da PROPOSTA (em algarismo e por extenso) não poderá 
ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos contados a partir da data limite 
de entrega da proposta;
Telefone;
E-mail;
Assinatura e rubrica do Representante da Empresa.

a)
b)
c)
d)
e)

0
g)
h)

- Encaminhar, também, os seguintes documentos habilitatórios:2

a) Contrato social em vigor, com suas devidas alterações, devidamente registrado; 
Cópia da RG do sócio Administrador;
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b)
c)

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 
Receita Federal do Brasil;
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativa expedida pelo município, 
comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da 
licitante;
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho 
- Lei Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011.

d)

e)

0

g)

h)

Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Matricula n° 1332

Agente de Contratação

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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TERMO DE REFERÊNCIA - TR

1. OBJETO:

1.1. Aquisição de tablets para serem utilizados nas sessões legislativas e atividades da Câmara Municipal de 
Simões Filho, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência - TR.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A Administração da Câmara Municipal de Simões Filho ao adquirir os tablets pretende dinamizar as 
votações nas Sessões Legislativas, dando celeridade nas Votações de Projetos de Lei de iniciativa do 
Poder Executivo e/ou Legislativo, Emendas à Lei Orgânica do Munícipio, Indicações, Resoluções, 
Requerimentos, Moções, Prestações de Contas, salientando o Plano plurianual (PPA), à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Para cumprimento da Lei de Acesso 
à Informação;

2.2. A compra dos tablets será feita buscando melhor preço dos aparelhos, por meio do qual a Câmara 
Municipal de Simões Filho determinará as especificidades, condições contratuais, prazos, objetivando a 
garantia do correto fornecimento, nas condições estabelecidas neste TR;

2.3. Portanto, o contrato será celebrado com empresa especializada e do ramo por meio do qual a Câmara 
Municipal de Simões Filho determinará as especificidades, condições contratuais, suporte, prazos, 
objetivando a garantia do correto fornecimento dos materiais, nas condições estabelecidas neste TR.

2.4. Para essas aquisições, serão observados os preceitos de direito público e, em especial as disposições 
da Lei Federal n°. 14.133/2021

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE FORNECIMENTO

O fornecimento contratado será realizado por regime de execução indireta por preço global.3.1.

3.2. A quantidade de tablets a serem comprados será determinada pelo CONTRATANTE, no momento em 
que fizer a solicitação, tendo em vista que esta será feita por meio de autorização de fornecimento ou 
similar, devendo ser entregues no prédio da Câmara Municipal de Simões Filho (localizado a Praça da 
Bíblia, S/N°, Centro - Simões Filho), no prazo máximo de 05 (cinco) dias:

a) Durante a entrega, os tablets ficam sob responsabilidade do fornecedor;
b) Caso os tablets sejam entregues em desconformidade, os mesmos serão rejeitados no ato da 

entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 02 (dois) dias úteis, sob pena de 
cancelamento da compra.

3.3. Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e qualidade dos 
tablets;

As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a CONTRATADA do 
cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme estabelece o Código de Defesa do 
Consumidor;

3.4.

3.5. Cabe à CONTRATADA avisar por escrito, após verificação das especificações descritas, todos os erros, 
incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas especificações, para que se

1
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tomem as devidas providências, não aceitando, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento, 
incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe;

3.6. Os tablets entregues deverão ser de primeira qualidade e primeiro uso, sendo que, observando-se 
irregularidades na qualidade ou no desempenho do (s) aparelhos (s) recebido (s), após a sua utilização, 
deverá a CONTRATANTE convocar a presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar 
a (s) substituição (ões) necessária (s);

3.7. TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE, TRIBUTOS, FRETE, CARREGAMENTO, 
DESCARREGAMENTO, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS CUSTOS 
DECORRENTES DIRETA E INDIRETAMENTE DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, 
CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DA CONTRATADA.

4. SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por 
aquela com terceiros.

4.1.

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO mamÊÊÊÊÊÊÊÊamímm
O recebimento dar-se-á pelo setor responsável pela Gestão Contratual e será: 
5.1.1.

5.1.
Provisório: na entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com a 
especificação solicitada.
Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente 
aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

5.1.2.

5.2. A reparação ou substituição do fornecimento executado deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, às suas expenses, a contar da notificação do setor competente à empresa.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA oSiSsflSSS

6.1. A CONTRATADA obriga-se a:

6.1.1. Executar o pedido conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com 
os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Cumprir rigorosamente com as especificações, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa e acompanhado a respectiva nota fiscal; 
Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos 
tablets em questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça 
aos padrões especificados;
A CONTRATADA deverá oferecer garantia de 12 (doze) meses para os tablets entregues; 
Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, 
reposição ou troca do(s) tablet(s) que não atenda ao especificado;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, à Câmara ou a terceiros;

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.
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6.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução 
contratual;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10. Dirigir e supervisionar a entrega dos tablets, ficando responsável, perante a CONTRATANTE, 
pela exatidão dos materiais e pela correta observância das especificações e demais normas 
aplicáveis;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, a critério da 
Administração;
Instruir seus empregados quanto â necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução 
contratual;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

7. OI :

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas 
atividades de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Termo de Referência;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor especialmente designado, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis,
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução do Contrato, fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência e execução do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração 
de 60 (sessenta) dias.

8.1.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos previstos na seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.1.001 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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Elemento de Despesa: 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente -Processamento de 
Dados.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento à contratada será realizado pela Câmara Municipal de Simões Filho na 
proporcionalidade do fornecimento executado, conforme o ANEXO II deste T.R.

10.2. O faturamento deverá ocorrer através de Nota Fiscal/Fatura, emitida em 2 (duas) vias, com os requisitos 
da lei vigente;

10.3. O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do atesto da Nota 
Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem Bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em 
vigor;

10.4. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados 
desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
especialmente no que se refere às retenções tributárias;

10.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes á aquisição, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará após a 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

10.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade fiscal, 
previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento; Os pagamentos decorrentes de despesas cujos 
valores não ultrapassem o montante de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) poderão ser efetuados no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido 
“atesto", nos termos do art. 75°, inciso II, da Lei n.° 14.133 de 2021;

10.7. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

10.8. As despesas referentes ao objeto deste Termo correrão à conta dos recursos consignados no 
Orçamento, existentes nas dotações, na data dos respectivos empenhos.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa a CONTRATADA que: 
11.1.1 Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidõneo;
Cometer fraude fiscal e

11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6 Não mantiver a proposta.

11.2. Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções, 
nos termos do Regulamento de Licitações:
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11.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para a Administração;
Multa:
a) Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso será 
configurado como inexecução total do objeto;

b) Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto;

c) Em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa 
compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados 
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigação 
inadimplida.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante pelo prazo de 
até dois anos;
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Simões Filho 
pelo prazo de até dois anos;
As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as multas.
Eventuais multas aplicadas poderão ser descontadas de pagamentos a serem efetuados. 
Também ficam sujeitas às penalidades listadas as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.
11.2.7.

11.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
no Regulamento de Licitações.

11.4. A penalidade prevista no item 11.2.3 será aplicada por intermédio de deliberação da Administração da 
Câmara, após regular instrução de processo administrativo de apuração de irregularidade pela unidade 
contratante.

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade.

• • i:&..12. ■■■H8S

12.1 A fiscalização e a gestão do acompanhamento da execução do contrato caberão a CONTRATANTE, 
através de servidores designados, com poderes para verificar se os tablets foram entregues de acordo 
com o previsto, fazer advertência quanto a qualquer falta, aplicar multas e demais ações necessárias a 
CONTRATADA.

A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

12.2.
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

13. DISPOSIÇÕES GERAIS tóiáíâte

13.1. O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte 
da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste TR e seus Anexos.

13.2. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.

13.3. A Câmara Municipal de Simões Filho reserva-se no direito de impugnar o fornecimento executado, se 
este não estiver de acordo com as especificações contidas neste Termo de referência.

14. ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA AL-.-.-T L •< *• •

14.1. Proposta de Preços (Anexo I) e

14.2. Registro de Anotações da Execução do Contrafio (Anexo II)

André Luiz\E^»Ttos Santos
íministrativoDin
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS E ATIVIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Itens Descrições Qtde. Vir. Unitário Total
Tablet com as seguintes especificações: a) 
Memória interna: igual ou maior que 64 Gb, 
b)Tamanho da tela: igual ou maior que 8.7 
polegadas, c) Resolução de tela: igual ou maior que 
1340 x 800, d) Sistema operacional: Android, e) 
Processador: Octa Core, f) Memória RAM: igual ou 
maior que 4 GB, g) Câmera traseira: igual ou maior 
que 8.0 MP, h) Câmera frontal: igual ou maior que 
5.0 MP, i) Conexão mínima USB 2.0, j) Capacidade 
da batería igual ou maior 5100 mAh, com acesso a 
Wi-fi, Bluetooth, função telefone, GPS e 
possibilidade de expansão de memória.

1 25

TOTAL

Valor Total de R$ (

de 2021.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO II
REGISTRO DE ANOTAÇÕES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

REGISTRO DE ANOTAÇÕES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
VIGÊNCIA CONTRATUAL:OBJETO: Aquisição de tablets para serem utilizados nas sessões 

legislativas e atividades da Câmara Municipal de Simões Filho EXECUÇÃO CONTRATUAL:
PERÍODO:

CONTRATADA:

FISCAL DO CONTRATO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:
TELEFONE RESPONSÁVEL: ENDEREÇO CÂMARA:
E-MAIL RESPONSÁVEL:

PR. ADM. XXX/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO XXX/2021 - CONTRATO XXX/2021

PROVIDENCIAS
ADOTADAS

OCORRÊNCIAN° DATA DEMANDA SOLICITADA DATA DATA

1
2

3
4
5

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA/MATRÍCULA/CARIMBO DO 
RESPONSÁVEL CONTRATADA:

DATA:
ASSINATURA/MATRÍCULA/CARIMBO DO 

RESPONSÁVEL CONTRATANTE/FISCAL DO 
CONTRATO:
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Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática • GDÊlKi:

INFORMÁTICA

/

A Camara Municipal de Simões Filho 
Att: Andre Luiz - Diretor

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS E ATIVIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

PROPOSTA DE PREÇO

QtdItens Descrições Vir. Unitário Totale.

Tablet com as seguintes especificações: a) 
Memória interna: igual ou maior que 64 Gb, 
b)Tamanho da tela: igual ou maior que 8.7 
polegadas, c) Resolução de tela: igual ou maior 
que 1340 x 800, d) Sistema operacional: 
Android, e) Processador: Octa Core, f) Memória 
RAM: igual ou maior que 4 GB, g) Câmera 
traseira: igual ou maior que 8.0 MP, h) Câmera 
frontal: igual ou maior que 5.0 MP, i) Conexão 
mínima USB 2.0, j) Capacidade da bateria igual 
ou maior 5100 mAh, com acesso a Wi-fi, 
Bluetooth, função telefone, GPS e possibilidade 
de expansão de memória.

1 25 R$ 1.660,00 R$ 41.500,00

R$ 41.500,00TOTAL

Valor total de R$41.500,00 (Quarenta e um mil e quinhentos reais)

Validade da proposta 60 (sessenta) dias

%0

Simões Filho-Bahia, 14 de Dezembro de 2021.

Assinado de forma digilal por DESKJET COMERCIO
DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E de eletrônica e informática 
INFORMÁTICA EIRE:0584(M 16000131 EiRE 058404i60aoi3i

DAdoí: 20214 2.14 16:18:59 03 00' Oi
DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA

s/

CNPJ: 05.840.416/0001-31
Av. Rui Barbosa N2 295, Centro, Simões Filho - BA- CEP 43.700-000. 

Telefone: (71)3396-3772, e-mail: deskjet@deskjetinformatica.com.br

mailto:deskjet@deskjetinformatica.com.br


Transformação de Sociedade Limitada para Lm presa individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI. . . . ...• •••••

DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORJV1Á ME

ERJVALDO SERRA SANTANA nacionalidade BRASILEIRA,
10/12/1980, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 921.296.335-87. CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0588825298, órgão expedidor SSP - BA. residente e domiciliado(a) 
no(a) AVENIDA RUI BARBOSA, 295, CENTRO, SIMÕES FIUIO. BA, CEP 
43700000. BRASIL.

nascido em

Único sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial DESKJET COMERCIO DE 
ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME, registrada Icgalmente por contrato 
social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NLRE n‘‘ 
29202603525, com sede Rua Rui Barbosa, 295, Terreo, Centro Simões Filho, BA. CEP 
43.700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
05.840.416/0001-31, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, 
da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil), resolve:

Cláusula Primeira. Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a 
ser DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI ME, 
com sub-rogação dc todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda. O capital da sociedade, no valor R$ 100.000,00 (Cem mil reais), 
passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
Para tanto, firma em ato contínuo. Ato constitutivo de Empresa Individual dc 
Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAI DK 
RESPONSABILIDADE LIMITADA

DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI ME

ERIVALDO SERRA SANTANA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
10/12/1980, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 921.296.335-87, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0588825298, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) AVENIDA RUI BARBOSA, 295, CENTRO, SIMÕES FILHO. BA, CEP 
43700000, BRASIL.

Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob ;is seguintes 
cláusulas:

Cláusula Primeira. A empresa girará sobre o nome empresarial.
DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI ME

Certifico o Registro sob o n° 29600244240 em 18/12/2017 
Protocolo 173325165 de 12/12/2017
Nome da empresa DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI ME NlRE 296002442^0
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENT'CACAO.i-spx
Chancela 77514053855784
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ATO CONSTITUTIVO DK EMPRESA INDIN JDJI,*L jrç J •
RESPONSABILIDADE LIMITAD^ ; ; ; •• ••

ENDERF-ÇO

Cláusula Segunda. A sociedade cxcrce suas atividades no seguinte endereço Rua Rui 
Barbosa. 295, Terrco, Centro Simões rilho, BA, CEP 43.700-000.

IK) CAPITAL SOCIAL

Cláusula Terceira. O capital é de RS 100.000.00 (Cem mil reais), 
totalmente integralizado neste alo em moeda corrente do Pais.

Parágrafo único -- a responsabilidade do titular é limitada ao capital integral r/ado.

Cláusula Quarta. A empresa pode. a qualquer tempo, abrir ou fechar filia: ou outra 
dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

OBJETO SOCIAL

Cláusula Quinta. A sociedade lem o seguinte objeto:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DF 
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIAI '/ADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SUPORTE TÉCNICO. 
MANUTENÇÃO L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMERCIO VAREJISTA 
DE ARTIGOS DE ARMARINHO. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DF
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. COMERCIO ATACADISTA DF

VAREJISTAEMBALAGENS.
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. INSTAI AÇÃO 
DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA LISO

COMERCIO ESPECIALIZADO DF.

PUBLICITÁRIO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DL 
INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE 
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, 
CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

codificação das atividades econômicas

4752100 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia c 
comu nicação
1813001 - Impressão de material para uso publicitário 
4329101- Instalação dc painéis publicitários 
4686902 - Comércio atacadista de embalagens

Certifico o Registro sob o n° 29600244240 em 18/12/2017 
Protocolo '73325165 de 12/12/2017
Nome da empresa DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI ME NlRE 296002442^0
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTíCACAO.aspx
Chancela 77514053855784
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDI VjDj.1-£l, 
RESPONSABILIDADE UMITAD/'C : l ?•

4751201 - Comércio varejisla especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática
4751202- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4753900- Comércio varejista especializado dc eletrodomésticos e equipamentos de
áudio eVídeo
4755502 - Comercio varejista de artigos dc armarinho 
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
6209100- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
8020001- Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8230001- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9511800 -Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DO FALECIMENTO

Cláusula Sexta. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade 
com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o 
valor de seus huveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial 
da empresa, à dam da resolução, verificada em balanço especialmentc levantado.

Cláusula Sétima. A empresa iniciou suas atividades em 0ó/08/2')03 c seu prazo de 
duração é indeterminado.

Cláusula Oitava. O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 3 I tie 
Dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço 
de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

DA ADMIN1STRAÇAO

Cláusula Nona. A administração da empresa será exercida ISOLADAMENTE por 
ERIVALDO SERRA SANTANA com os poderes e atribuições dc representação ativa e 
passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

• Cláusula Décima. O Administrador declara, sob as penas da lei. de que não esta 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou cm virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar. dc prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
Financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra ;us relações 
de consumo, fe pública, ou a propriedade, (art. I.0M, çj I". CC/2002)

Cláusula Décima Primeira. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 
participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a 
presente EIRELI.

Certifico o Registro sob o n0 29600244240 em 18/12/2017 
Protocolo 173325165 de 12/12/2017
Nome da empresa DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELl ME NIRE 296002442-10
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENT CmCaO.csí x

Chancela 77514053855784
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

&

JUCEB

http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENT


ATO CONSTITUTIVO DF, FM PRESA INDIVCDC'AS- " 
RESPONSABILIDADE LIMITAÜAj

• •
1)0 FORO

C

Cláusula Décima Segunda. Fica eleito o foro de Simões Filho - BA para o exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo 
L por estar ass>m justo c contratado assina o presenic instrumento em 0 I (uma) via.

Simões Filho, 28 de Novembro de 2017

ERIVALDO SERRA SANTANA 
CPI- n° 92 1.296.335-87
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IVítISE SANTOS RWKB - ESOBDiTl -
Sieoes Filho 11/1772017

Af* JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM. 18/12/201 7 SOB N° 2S6002'542'-'.0 

iC/CEBprotocolo: 17/332516-5. DE 12/12/2017

DCSKJfrr COKKRCIO DC El.KTROHICA E 
UIFOR-MATICA KIR8Í.: M.R HÉLIO PORTELA RAMOS 

SECRET AR IO GERAL
I

4

Certifico o Registro sob o nü 29600244240 em 18/12/2017 
Protocolo 173325165 de 12/12/2017
Nome da empresa DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA ElRELI ME NIRE 29600244240
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAO asnx
Chancela 77514053855784
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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NOME
IIVALDO SERRA SANTANA
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SSP[588825298 BA

—CPF i — p .^DATA NASCPgWTO
|921.296.335-87^0/12/1980
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HELIO REGIS SANTANA í

ALDELICE SERRA SANTANA
■
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ABBMATURA OO PORTACOR
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|[ 17/12/2018 IFILHO, BA
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2 r- Libelo 66876661753

BAS09899834
Plrotor Ooral
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*■ co BAHIA

«HíRicspsiííeSstiôís Filho 
COWARE COM 0 0RIGWAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo 

Agente de Contratação
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.840.416/0001-31
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE A3ERTURA
06/08/2003

NOME EMPRESARIAL
DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS ~
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
43.29- 1-01 - Instalação de painéis publicitários 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.51- 2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51- 2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.30- 0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

NUMERO COMPLEMENTO
TERREO

LOGRADOURO
R RUI BARBOSA 295

MUNICÍPIO
SIMÕES FILHO

[ufBAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
BA43.700-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
(071) 3963-147

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/08/2003

.SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL
**•*.* V*********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Página: 1/1Emitido no dia 14/12/2021 às 15:29:34 (data e hora de Brasília).



Participe Serviços Legislação CanaisBRASIL Acesso à informação

Receita Federal
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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: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI 
CNPJ: 05.840.416/0001-31

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:

1. 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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal.

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 16:48:14 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2022.
Código de controle da certidão: F38F.C41B.23E3.4F88 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pagina 
para impressão

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de 

Certidões
r'0:1 a<Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão c

o

CNPJ: 05.840.416/0001-31

Código de Controle: F38F.C41 B.23E3.4F88

Data da Emissão: 09/07/2021

Hora da Emissão: 16:48:14

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 09/07/2021, com validade até 05/01/2022.

P á g ma Antenor (/S e rvi r«. > s /cem d a o n lernei/PJ/Auierlicid a d e / V o liar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

HTTPS://GOV.BR
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESARIAL

Contribuinte: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI ME

Endereço: Rua RUI BARBOSA N°295 - TERREO - CENTRO - Simões Filho-BA CEP: 
43700000

CPF/CNPJ: 05.840.416/0001-31

Inscrição: 6954

Data de emissão:03/l 1/2021 Validade: 01/02/2022

Ressalvando o direito do Município cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda.

Esta Certidão se refere a inscrição municipal informada no âmbito da Secretaria Municipal da 
Fazenda, com amparo no artigo 314 da Lei 1.102/2018, que institui o Código Tributário 
Municipal, combinado com o artigo 205, do Código Tributário Nacional.

Chave de Validação WEB: e586f439

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https://gpi09.cloud.el.com.br/ServerExec/tributario/tributariodient/reportHtml?idDocumento=e586f439-4f0c-44ab-89fb-89ed9804c8dd 1/1

https://gpi09.cloud.el.com.br/ServerExec/tributario/tributarioclient/reportHtml?idDocumento=e586f439-4f0c-44ab-89fb-89f
https://gpi09.cloud.el.com.br/ServerExec/tributario/tributariodient/reportHtml?idDocumento=e586f439-4f0c-44ab-89fb-89ed9804c8dd
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

O

\
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS ^

Nome: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS)
CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Certidão n°: 21053049/2021 
Expedição: 05/07/2021, às 12:54:50
Validade: 31/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que DESKJET COMERCIO DE eletrônica e INFORMÁTICA EIRELI 
(matriz E filiais), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.840.416/0001-31, 

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 â 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.

Dúvidas e sugestões: cndt«tst.jus•

http://www.tst.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS)
CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Certidão n°: 21053049/2021 
Expedição: 05/07/2021, às 12:54:50
Validade: 31/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.840.416/0001-31, 

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 juridica, 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 juridicas 
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.

rndt.3r.st .jus.br' ■ :

http://www.tst.jus.br
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 24/11/2021 15:39

O &
-o

Certidão Negativa de Débitos Tributáriosf/ r
o

o

(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°: 20214862929

RAZÃO SOCIAL

DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

062.229.453 05.840.416/0001-31

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar ouaisouer débitos oue vierem a ser acurados oosteriormente.

24/11/2021 15:401 of 1

https://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/sigat/Default.aspx?Aplicacao=


Emissão: 17/12/2021 08:46
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA &
-o.T,
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Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários o

Certidão N°: 20214862929

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

RAZÃO SOCIAL

DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
062.229.453

CNPJ
05.840.416/0001-31

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 24/11/2021 VÁLIDA ATÉ 23/01/2022

Página l de I RelCertidaoAutenticidade.rpt
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CAI
CAIX.A. ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.840.4i6/oooi-3i
Razão SodahDESKJET COMERCIO de eletrônica e informática ltda 
Endereço: Rua rui barbosa 295 terreo / centro / simoes filho / ba / 43700-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 0 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 0 
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 0 FGTS.

Validade:29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112900480551909022

Informação obtida em 07/12/2021 13:09:49

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

http://www.caixa.gov.br
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Histórico do Empregador
:0 &

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

ra:
o

Inscrição: 05.840.416/0001-31
Razão social: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA
LTDA

Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

29/11/2021 29/11/2021 a 28/12/2021 2021112900480551909022

10/ 11/2021 10/11/2021 a 09/12/2021 2021111000554161211944

22/10/2021 22/10/2021 a 20/11/2021 2021102200591347775409

03/10/2021 03/10/2021 a 01/11/2021 2021100300403902765866

14/09/2021 14/09/2021 a 13/10/2021 2021091401011953497465

26/08/2021 26/08/2021 a 24/09/2021 2021082601002603477596

07/08/2021 07/08/2021 a 05/09/2021 2021080700595996224120

20/04/2021 20/04/2021 a 17/08/2021 2021042001120662935711

01/04/2021 01/04/2021 a 30/04/2021 2021040101071886957057

13/03/2021 13/03/2021 a 11/04/2021 2021031301022910350889

22/02/2021 22/02/2021 a 23/03/2021 2021022200372485246017

03/02/2021 03/02/2021 a 04/03/2021 2021020301333584729760

15/01/2021 15/01/2021 a 13/02/2021 2021011501500134151886

2’ 2/2020 27/12/2020 a 25/01/2021 2020122701161600582572

08/12/2020 08/12/2020 a 06/01/2021 2020120802300029944492

19/11/2020 19/11/2020 a 18/12/2020 2020111901535722949232

31/10/2020 31/10/2020 a 29/11/2020 2020103101390540948227

12/10/2020 12/10/2020 a 10/11/2020 2020101201144982615616

23/09/2020 23/09/2020 a 22/10/2020 2020092301481201579105

04/09/2020 04/09/2020 a 03/10/2020 2020090401545540536288

16/08/2020 16/08/2020 a 14/09/2020 2020081601324746588839

28/07/2020 28/07/2020 a 26/08/2020 2020072801581704386073

09/07/2020 09/07/2020 a 07/08/2020 2020070902520824644306

22/03/2020 22/03/2020 a 19/07/2020 2020032201072427340937

03/03/2020 03/03/2020 a 30/06/2020 2020030301564823874151

202002130217343333096313/02/2020 13/02/2020 a 13/03/2020

25/01/2020 a 23/02/2020 202001250208406272561025/01/2020
202001060151382877990706/01/2020 06/01/2020 a 04/02/2020

.ps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 17/12/202
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Resultado da consulta em 17/12/2021 09:34:59
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METAL INFOR PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LIDA 
RUA : TENENTE TIAGO ROCHA LIMA N° 20 
BAIRRO CENTRO - CASTRO ALVES - BA 
CEP 44 500-000 CNPJ 23 594 746 / 0001 - 76Metal Infor

c v m u n
75 98255-0005 S

Castro Aíves 14 de Dezembro de 202'

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS E AIIVID ADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES RLHÜ.

PROPOSTA DE PREÇO

Qtd TotolVir. UnitárioItens Descrições e.

Tnblet com as seguintes especificações: a) 
Memória interna: igual ou maior que 64 Gb, 
b)Tamanho da tela: igual ou maior que 8.7 
polegadas, c) Resolução de tela: igual ou maior 
que 1340 x 800, d) Sistema operacional: 
Android, e) Processador: Octa Core, f) Memória 
RAM: igual ou maior que 4 GB, g) Câmera 
traseira: igual ou maior que 8.0 MP, h) Câmera 
frontal: igual ou maior que 5.0 MP, i) Conexão 
mínima USB 2.0, j) Capacidade da bateria igual 
ou maior 5100 mAh, com acesso a Wi-fi, 
Bluetooth, função telefone, GPS e possibilidade 
de expansão de memória.

1 RS 43.475,0025 RS 1.739,00

R$ 43.475,00TOTAL

Valor tesl de RS43.475,00 (Quarenta e tres mil quatrocentos e setenta e cinco reais) 
Validade da proposta 60 (sessenta) dias

1

Liman0®IfcEU III

toa Teneste Tiago
CfiP 44.500*000Centro *

CASTRO ALVES-

-j'

lLjsx ui u; XÁJ^LmÍ.- V
Edwin Luis Cerqueira Siíva 

Metal Infor Publicidade e Propaganda - LTDA- ME 
CNPJ 23 594 "40,0001-"o
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ALTER4ÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE VICTORIA ^ 

COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA L I DA

CN1\J n" 23.594.746/0001-76

LEONARDO VIDAL PINTO nacionaliciade BRASILEIRA, nascido em 26/04/1982 
SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF n° 005.481.215-16, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 924617608, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) RODOVIA BA 242. 335, CENTRO, CASTRO ALVES, BA, CEP 44500000 
BRASIL.

EDWIN LUÍS CERQUEIRA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
22/12/1996, SOLTEIRO. EMPRESÁRIO, CPF nü 071.849.735-00, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 2016247614, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado!a') 
no(a) RUA RUI BARBOSA. 162, CENTRO. SIMÕES FILHO. BA, CEP 43700000, 
BRASIL.

em

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial VICTORIA COMUNICAÇÃO 
VISUAL E GRAFICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIKE n° 29204250221. com 
sede Travessa Tenente Tiago da Rocha Lima, 20 , Centro Castro Alves, BA, CEP 
44.500-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 
23.594.746/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial VICTORIA 
COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome 
empresarial METAL1NFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; DESENVOLVIMENTO 
E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO 
CUSTOM1ZÁVEIS; EDIÇÃO DE REPRODUÇÃO DE TRABALHOS DE ARTE; 
FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER 
MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS 
LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE CRACHÁS DF. QUALQUER MATERIAL; 
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; IMPRESSÃO DE LIVROS. REVISTAS E 
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO, 
ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS, 
PROPAGANDA; SERVIÇOS DE PORTAL DE BUSCA DA WEB; PROVEDORES 
DE ACESSO ÀS REDES DF. COMUNICAÇÕES; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS 
GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLAST1FICAÇÀO ; SERVIÇOS DE^ 
GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO; SERVIÇOS DE PRÉ \ 
IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SIS TEMAS INFORMÁTICOS^ \ 
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃCN^-- 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA^

Página IRcq:81800000135545

Certifico o Registro sob o n° 97739220 em 02/03/2018 
Protocolo 189720980 de 23/02/2018
Nome da empresa METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA NIRE 29204250221
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 155131445689513
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

JUCEB

http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE VICTORIA 

COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA LTD A

CNPJ n" 23.594.746/0001-76
DE CARDÁPIOS, DIPLOMAS, CONVITES. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; 
PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 
ALUGUEL DE PALCOS 
TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; RECARGA DE CARTUCHOS PARA 
EQUIPAMENTOS
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA..

COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO

DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA

CNAE FISCAL

1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1811-3/02 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na 
internet
7311-4/00 - agências de publicidade 
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes
8299-7/03 - serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente ás empresas
não especificadas anteriormente
9001-9/02 - produção musical
6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não- 
customizáveis
6190-6/01 - provedores de acesso ás redes de comunicações 
1813-0/99 - impressão dc material para outros usos
1821- 1/00 - serviços de pré-irnpressão
1822- 9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 
3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto 
luminosos
3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos
3299-0/99 - fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
informática
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
5819-1/00 - edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação

QUADRO SOCIETÁRIO

CLAUSULA TERCEIRA. IRANILDE OLIVEIRA BATISTA admitido neste^ato^ 
nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/02/1993, SOLTEIRA, COMERCIA 
CPF n° 062.916.055-46, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 
06342988031, órgão expedidor DETRAN - BA. residente e domiciliado(a) no(a)

Página 2Req:81800000135545

-i.. .
Certifico o Registro sob o n° 97739220 em 02/03/2018 
Protocolo 189720980 de 23/02/2018
Nome da empresa METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LIDA NIRE 29204250221
Este documento pode ser verificado em http://règin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 155131445689513
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nü 1 DA SOCIEDADE VICTORIA o\ 
COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA LTD A \

CNIM nü 23.594.746/0001 -76
TRAVESSA TENENTE TIAGO DA ROCHA LIMA. 20. 1 ANDAR, CENTRO. 
CASTRO ALVES, BA. CEP 44500000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio(a) LEONARDO VIDAL PINTO, deiemor de 25.000 
(Vinte e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Lm Real ) cada uma. 
correspondendo a R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio(a) LEONARDO VIDAL PINTO transfere quotas de 
capital social, que perfaz o valor de RS25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), direta e 
irrestritamente ao sócio EDWIN LUIS CERQUEIRA SILVA, da seguinte forma: 
DOAÇÃO, dando plena, geral e irrevogável quitação.

1)0 CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de RS 
100.000,00 ( cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 
(cem mil) quotas de capital, no valor nominal de RS 1.00 (um real) cada uma. cuja 
redução é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência 
da redução do capital social este fica assim distribuído:

EDWIN LUIS CERQUEIRA SILVA, com 99.000 (noventa e nove mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) integralizado. 
IRANILDE OLIVEIRA BATISTA, com 1.000 (um mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 1.000,00 (mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDI MENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

V
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Certifico 0 Registro sob 0 n° 97739220 em 02/03/2018 
Protocolo 189720980 de 23/02/2018
Nome da empresa METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LIDA NIRE 29204250221
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 155131445689513
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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A ^ i’EI* AÇÀO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE VICTORIA 3 
COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA LTD A

CNP.J n° 23.594.746/0001-76

x
O

o

«1
DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA OITAVA. O foro para o exercício c o cumprimento <!os direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece CASTRO ALVF.S. BA.

CLAUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e 
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

CASTRO ALVES, BA. 19 de fevefèko de 2018.

01. IL
N EOrtJARDO VIDAL PINTO

CRF: 005.481.215-16

i_______ '~tz> q^Q l
EDWIN LUIS CERQ0EIRA SILVA 

CPF: 071.849.735-00

j Oi 7

pfí-ip. M __
IRANILDE OLIVEIRA BATISTA 

CPF: 062.916.055-46

wl prxvi

' stpilll

feto

ríSELIONATC DE NOTAS E PROTESTO DE CASTRO Ai.v'FS

Reconhoço poi-: S«m«lhonçj a(s) rirmalo) de
in A NIL DE OLIVEIRA oeiTSTA 17 6? AEi'S1'3S-' EDWIN LUIS CEROUFiRa SUVA
1762.AB0677 3SJ LEONARDO VITAL PIN10 I 782. AS0S7 7 3T-t

Cm timmunho at •/•rcltdr AdMj

CASTRO ALVES • BA 1/3;2CMc-------

Valoi dc Ato RSA.30Emcl RS 2.07 T»««. Rt^.2?
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Certifico o Registro sob o n° 97739220 em 02/03/2018 
Protocolo 189720980 de 23/02/2018
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STTERMO DE AUTENTICAÇÃO
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ONOME DA EMPRESA METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LIDA -•£
PROTOCOLO '3J189720980 - 23/02/2018

002 - ALTERAÇÃOATO
EVENTO 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MAT UI 7.

NIRE 2920425022I
CNPJ 23.594.746/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/20IS

. 1M „

HELIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

02/03/2018Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 97739220 em 02/03/2018 
Protocolo 189720980 de 23/02/2018 
Nome da empresa METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA NIRE 29204250221
Este documento pode ser verificado em htlp://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAO aspx 
Chancela 155131445689513
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL r'
O

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
.*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.594.746/0001-76
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/11/2015

NOME EMPRESARIAL
METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LIDA

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
METAL INFOR

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11- 3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21- 1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22- 9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
32.99- 0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99- 0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
32.99- 0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
47.51- 2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51- 2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
58.19- 1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
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
63.19- 4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.11- 4-00 - Agências de publicidade
74.20- 0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.99- 7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99- 7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

NÚMEROLOGRADOURO
R TENENTE TIAGO DA ROCHA LIMA

COMPLEMENTO
20

MUNICÍPIO
CASTRO ALVES

CEP BAIRRODISTRITO
CENTRO44.500-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO
METALINFORCASTROALVES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(75) 3522-2806/ (75) 8255-0005

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/11/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/12/2021 às 15:33:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA <o

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.594.746/0001-76
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/11/2015

NOME EMPRESARIAL
METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LIDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

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

LOGRADOURO
R TENENTE TIAGO DA ROCHA LIMA

NUMERO COMPLEMENTO
20 ********

MUNICÍPIO
CASTRO ALVES

CEP BAIRRO. DISTRITO
CENTRO

UF
44.500-000 BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
METALINFORCASTROALVES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(75) 3522-2806/ (75) 8255-0005

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR|*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAI
04/11/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/12/2021 às 15:33:44 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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-<\oT/ rMINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X
2 C
O

'V)
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 
CNPJ: 23.594.746/0001-76

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai 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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débilos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do ad. 151 do CTN. 
ou garantidos mediante bens ou direilos, ou com embargos da Fazenda Púbfca em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal.

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 situaçao 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. cie 2/10/2014. 
Emitida às 11:23:35 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 01/02/2022.
Código de controle da certidão: 0912.E73B.2BF7.EE38 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

i/i

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)

Confirmação da Autenticidade de 

Certidões
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■< xResultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão 5 O

\
\CNPJ: 23.594.746/0001-76 -v

Código de Controle: 0912.E73B.2BF7.EE38

Data da Emissão: 05/08/2021

Hora da Emissão: 11:23:35

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 05/08/2021, com validade até 01/02/2022.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

http://brasil.gov.br
http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html


PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 23.594.746/0001-76 
Certidão n°: 27892051/2021 
Expedição: 09/09/2021, às 16:26:00 
Validade: 07/03/2022 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 23.594.746/0001-76, 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 juridica, 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 juridicas 
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.

http://www.tst.jus.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 23.594.746/0001-76 
Certidão n&: 27892051/2021 
Expedição: 09/09/2021, às 16:26:00 
Validade: 07/03/2022 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 23.594.746/0001-76, 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 Trabalhe e estão atualizados ate 2 (dois), dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, 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 juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalhe quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transiçada 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.

http://www.tst.jus.br
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 23.594.746/0001-76
Razão SocialíMETALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 
Endereço: Rua tenente tiago da rocha lima 20 / centro / castro alves / ba

/ 44500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 0 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 0 FGTS.

Validade:02/12/2021 a 31/12/2021

Certificação Número: 2021120202213731912148

Informação obtida em 14/12/2021 15:50:41

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

http://www.caixa.gov.br
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Histórico do Empregador
>5 &^5O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos 

últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do 
Empregador.
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Inscrição: 23.594.746/0001-76
Razão social: METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

202112020221373191214802/12/2021 02/12/2021 a 31/12/2021
1 1/2021 13/11/2021 a 12/12/2021 2021111302163855550455

25/10/2021 a 23/11/2021 202110250224593808709025/10/2021
06/10/2021 06/10/2021 a 04/11/2021 2021100602121085199361

17/09/2021 a 16/10/2021 202109170216241035476817/09/2021
29/08/2021 3 27/09/2021 202108290201462179499929/08/2021
10/08/2021 a 08/09/2021 202108100229388010819310/08/2021
23/04/2021 a 20/08/2021 202104230236433593570123/04/2021
04/04/2021 a 03/05/2021 202104040158406054631904/04/2021

202103160223453960930416/03/2021 16/03/2021 a 14/04/2021
25/02/2021 a 26/03/2021 202102250236585943659525/02/2021
06/02/2021 a 07/03/2021 202102060256102082205606/02/2021

202101180346129917471518/01/2021 a 16/02/202118/01/2021
202012300417102963731630/12/2020 a 28/01/202130 "'2/2020

202012100530360433871310/12/2020 10/12/2020 a 08/01/2021

21/11/2020 a 20/12/2020 202011210402446553933521/11/2020

202011020249496450578202/11/2020 a 01/12/202002/11/2020
202010140556464994744714/10/2020 a 12/11/202014/10/2020
202009250429040244788525/09/2020 a 24/10/202025/09/2020
202009060249226973371806/09/2020 a 05/10/202006/09/2020
202008180411057506548018/08/2020 a 16/09/202018/08/2020
202007290533522318682329/07/2020 a 27/08/2020 

09/07/2020 a 07/08/2020
29/07/2020

2020070910573487073419

2020032204072588509840

2020030203242030850265

2020021205065952988205

2020012404375337749597

09/07/2020
22/03/2020 a 19/07/202022/03/2020

02/03/2020 a 29/06/202002/03/2020

12/02/2020 a 12/03/202012/02/2020
24/01/2020 a 22/02/2020 

05/01/2020 a 03/02/2020

24/01/2020

05/01/2020 2020010505092707994820

17/12/202ps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N° 20214757557

RAZÃO SOCIAL

METALliNI'OK PROPAGANDA L PIIRIJCIDADE LI DA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

23.594.746/0001-77,128.520.S31

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/11/2021, conforme Portaria n° 918/99. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

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

Reli ortuInoNcg.niv.i ip1Página 1 do I
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Emissão: 17/12/2021 09:4;
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão N°: 20214757557

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

RAZÃO SOCIAL

METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

CNPJINSCRIÇÃO ESTADUAL 
128.520.831 23.594.746/0001-76

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 17/11/2021 VÁLIDA ATÉ 16/01/2022

RelCertidaoAutenticidade.rptPágina 1 de I
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MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Sj

O
i

'

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
N° 00000927/2021 
Emissão: 26/11/2021 
Validade: 24/02/2022

METAUNFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 
CGA: 000.000.684/001-30 
CNPJ: 23.594.746/0001-76 
CNAE: 1813-0/01
RUA TENENTE T ROCHA UMA , 20

CENTRO
44500000 - CASTRO ALVES , BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA 
NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, 
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS 
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE 
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS A INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA 
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

^ ' QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Emissot VIA WEBVjliüjção Wub:

CGA: Ü00.0ÜÜ.684/001 -301)02202 IUU00Ü927U0UUU85 IS22
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MINERVINOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Á Camara Municipal de Simões Filho

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS E ATIVIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

Qtd
Descrições Vir. UnitárioItens Totale.

Tablet com as seguintes especificações: a) 
Memória interna: igual ou maior que 64 Gb, 
b)Tamanho da tela: igual ou maior que 8.7 
polegadas, c) Resolução de tela: igual ou maior 
que 1340 x 800, d) Sistema operacional: 
Android, e) Processador: Octa Core, f) Memória 
RAM: igual ou maior que 4 GB, g) Câmera 
traseira: igual ou maior que 8.0 MP, h) Câmera 
frontal: igual ou maior que 5.0 MP, i) Conexão 
mínima USB 2.0, j) Capacidade da bateria igual 
ou maior 5100 mAh, com acesso a Wi-fi, 
Bluetooth, função telefone, GPS e possibilidade 
de expansão de memória.

1 25 R$ 1.700,00 R$ 42.500,00

R$42.500,00TOTAL

Valor total de R$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais)

Validade da proposta 60 (sessenta) dias

Candeias, 14 de dezembro de 2021

Atenciosamente,

/

Minervinos Serviços de Informática

Escritório Virtual: Rua 21 de abril 94 - Centro - Candeias - BA Fone: 71-99227-0642 -
E-mail: linkcandeias@live.com

mailto:linkcandeias@live.com


CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA A. N. SERVICES LTDA ri-ítí JVJBA emsmiAL
30 ESTADO Dà BftHIA

glÈj AB757555

íéÊèmsm
ALEX MINERVlNO DOS SAN i OS. brasileiro, Salvador/BA, solteiro, nascido em 12/04/1985, 

analista de sistemas, CPF n° 015.206 035-92, RG n° 907741835. órgão expedidor SSP/BA, 
residente a Rua Nossa Senhora das Candeias 08, 1° Andar, Centro, Candeias/BA., CEP 43 805-

1

440.

2 DEUSNILDO RODRIGUES MERCÊS, brasileiro. Vila Velha/ES, solteiro 
12/07/1983, técnico em informática, CPF n° 814.344.995-53, R.G. n° 884018806 SSP/BA, 
residente a Rua Vinte e Um de Abril, 94, 3o Andar, Edf.° Mercês, Centro, Candeias/BA , CEP 
43.805-160.

nascido em

Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Ia CLAUSULA - NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO:

A sociedade girará sob o nome empresarial de A. N. SERVICES LTDA e terá sede e domicílio na 
residente a Rua Vinte e Um de Abril, 94, 3° Andar, Sala 01, Edf,° Mercês, Centro. Candeias/BA., 
CEP 43.805-160.

2“ CLAUSULA - CAPITAL SOCIAL

O capital social será R$5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 50 (cinquenta) quotas de valor 
nominal R$100,00 (cem reais) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelos 
sócios

ALEX MINERVlNO DOS SANTOS, com 25 (vinte e cinco) quotas, no valor de R$100,00 (cem 
reais) cada. totalizando R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

DEUSNILDO RODRIGUES MERCÊS com 25 (vinte e cinco) quotas, no valor de R$100,00 (cem
reais) cada, totalizando R$2 500,00 (dois mil e quinhentos reais).

3!' CLAUSULA - OBJETO DA SOCIEDADE

O objeto da sociedade limitada será de.

a) Serviço de manutenção de equipamentos de informática;
b) Serviço de instalação e manutenção de hardware e software;
c) Serviço de instalação de sistema de segurança e vigilância;
d) Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática;
e) Comércio varejista de equipamentos de segurança e vigilância.

Página 1
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ÈL2£s/,fe4a CLÁUSULA QUARTA ^ PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE 51

A sociedade iniciará suas atividades em 77/09/2010 e seu pmzo de duração é indeterminado.

5;' CLÁUSULA QUINTA - CESSÃO

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sbo^ o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferência para a sua aquisição se posias à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 
a alteração contratual pertinente.
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6;’ CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

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

7a CLAUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá aos sócios o Sr ALEX MINERVINO DOS SANTOS e o Sr. 
DEUSNILDO RODRIGUES MERCÊS, com os poderes e atribuições de sócios administradores 
ambos autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8a CLAUSULA OITAVA - DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial 
e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apurados.

9a CLAUSULA NONA - DELIBERAÇÃO

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

10a CLAUSULA DÉCIMA - ABERTURA DE FILIAIS NA UNIDADE DA FEDERAÇAO OU EM 
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada por tocos os sócios

11a CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETIRADA DE PRO-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore” 
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Página 2
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12a CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONTINUIDADE 'V

Falecendo ou interditado qualquer sncio, a sociedade'.continuará suas atividades cone-os 
herdeiros sucessores e o incapaz Não rendo pcssíve1 cu inexistindo interesse destes ou do(s) 
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio.

13a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
PARA O EXERCÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14a CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - O FORO

Fica eleito o foro da comarca de Candeias/BA, para o exercicio e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes deste contrato

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor

Candeias/Ba 23 de Setembro de 2010

AXn. k. jJaái _______________
ÁLEX MlfslERVlNO DOS SANTOS

)

DEÜSNILDO RODRIGUES MERGES

LQh , Junta Comercial do Estado da Bahia
■ CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2010 N° 29203522111 w 

OiOtocolu: 10/240454-2. de 08/10/5.010
ê
M n c-, - 2
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v^LDgc.1o INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA: A. N. SERVICES LTDA ME .0 &53 -o,
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ALEX MINERVINO DOS SANTOS, brasileiro, Salvador/BA, solteiro, nascido em 
12/04/1985, analista de sistemas, CPF n° 015.206.035-92, R.G. n° 907741835, órgão 
expedidor SSP/BA, residente a Rua Nossa Senhora das Candeias, 08, 1o Andar, Centro, 
Candeias/BA., CEP 43.805-440.

1

2. DEUSNILDO RODRIGUES MERGES, brasileiro, Vila Velha/ES, solteiro, nascido em 
12/07/1983, técnico em informática, CPF n° 814.344.995-53, R.G. n° 884018806 SSP/BA, 
residente a Rua Vinte e Um de Abril, 94, 3o Andar, Edf.0 Mercês, Centro, Candeias/BA., 
CEP 43.805-160.

Únicos socios componentes da sociedade empresária limitada: A. N. SERVICES LTDA 
ME, situada a Rua Vinte e Um de Abril, 94, 3o Andar, Sala 01, Edf0 Mêrces, Centro, 
Candeias/BA, CEP 43.805-160, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob 
n°29203522111, em 08/10/2010, inscrita no CNPJ sob n° 12.654.964/0001-32, resolvem 
de comum acordo alterar o contrato social nas seguintes clausulas e condições:

1a CLAUSULA - NOME EMPRESARIAL:

A razão social passa a ser: MINERVINOS LTDA ME, tendo como novo nome de fantasia 
LINK INFORMÁTICA E CFTV.

2a CLAUSULA - ENDEREÇO

As atividades da sociedade empresarial passam a ser exercida na Ladeira do Cruzeiro, 7, 
Térreo. Malembá, Candeias/BA., CEP 43.805-230

3a CLÁUSULA - OBJETO DA SOCIEDADE

O objeto social passa a ser

a) Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática;
b) Comércio varejista de equipamentos de segurança e vigilância;
c) Comércio varejista de artigos de papelaria;

Página 1
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d) Serviço de manutenção de equiparáehtòs-ds mformáticã,;
e) Serviço de instalação e manutenção de hardware e software;
f) Serviço de instalação de sistema de segurança e vigilância.

4a CLAUSULA - RETIRADA E ENTRADA DE SOCIO

0 sócio DEUSNILDO RODRIGUES MERGES retira-se da sociedade repassando
as suas quotas para o sócio
4.1

FELIPE MINERV1NO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Salvador/BA, solteiro, nascido 
em 17/03/1991, empresário, CPF n° 015.206.075-80, RG n° 1442852828 SSPBA. 
residente e domiciliada a Rua Nossa Senhora das Candeias, 08, 1o Andar. Centro, 
Candeias/BA., CEP 43 805-440.

O sócio que se retira da sociedade empresarial declara haver recebido, neste ato, a 
quantia de RS2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de DEUSNILDO RODRIGUES 
MERCÊS, assim também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres 
perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do 
cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.
O sócio aqui admitido, na condição de cessionário da parte cedente de DEUSNILDO 
RODRIGUES MERCÊS, a partir deste contrato assume todos os deveres e direitos 
sociais que lhe forem cedidos e transferidos pelo Cedente, passando a fazer parte 
integrante da sociedace, com idênticos direitos e obrigações asseguradas aos demais 
sócios conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade.

O capital social, por força de cessão e transferência das quotas, passa a ser4 2
distribuído em:

SÓCIOS QUOTAS TOTAL R$% VALOR
UNIT.

ALEX MINERVINO DOS SANTOS R$2.500,0050% R$100,0025
FELIPE MINERVINO DOS SANTOS 50% R$2.500,0025 R$100,00
TOTAL R$5.000,00100% 50

5a CLÁUSULA - CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

O capital social que é de R$5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 50 (cinquenta) quotas 
ce R$100,00 (cem reais) cada, já totalmente integralizadc, passa a ser de R$20.000,00 
(vinte mil reais), dividido em 200 (duzentas) quotas de valor nominal de R$100,00 (cem 
reais) cada. Portanto o capital social neste ato é aumentado em R$15.000,00 (quinze mil 
reais), através da reserva de lucro, aumento de capital retirados do Balanço Patrimonial 
em 31 de dezembro de 2012, em moeda corrente do País.

PARAGRAFO ÚNICO: Em face da alteração realizada o capital social fica distribuído da 
seguinte forma:

Página 2
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TOTAL R$ °SOCIOS % QUOTAS VALOR
UNIT.

ALEX MINERVINO DOS SANTOS 87,50 175 R$100,00 R$17.500,00
%

FELIPE MINERVINO DOS SANTOS R$2.500,0012,50 25 R$100,00
%

TOTAL 100% R$20.000,00200

6;1 CLAUSULA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por ALEX MINERVINO DOS SANTOS, que 
se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e 
extrajudicialmente.

Todas as demais Cláusulas do Contrato Social, não alcançadas pelo presente 
instrumento de alteração, permanecem em pleno vigor.

E. por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 03 (três) vias de 
igual teor, para que produza os efeitos legais.

Candeias/BA., 26 de fevereiro de 2013.

It. H- JL
ALEX MINERVINO DOS SANTOS

DEUSNILDÓ RODRIGUES MERCÊS
A.CA

/ .-<T ■$'&( /

FELIPE MINERVINO DOS SANTOS

Mmm
íA SOB N" 0-267 ! 3o 
^OProtocoio: 13/032050-1, DE 14/02/í

;|||EmpBesa:29 2 03522-11 1
gÍMINgRVüNOfi LTW.^E 1 1

a Bahia
EM- 06/03/2013

1
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? -■ tWm HéUO PORTELA RAMOS
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PRIMEIRO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTOA: A. N. SERVICES LTDA ME.
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.654.964/0001-32
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/10/2010

NOME EMPRESARIAL
MINERVINO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LINK INFORMÁTICA E CFTV

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

NÚMEROLOGRADOURO
R VINTE E UM DE ABRIL

COMPLEMENTO
SEGUNDO ANDAR94

MUNICÍPIO
CANDEIAS

CEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
43.805-160 BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JUCYVALE@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(71) 9227-0642

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/10/2010

| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL ****************

Aprovado peia Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Página: 1/1Emitido no dia 14/12/2021 às 16:15:00 (data e hora de Brasília).

mailto:JUCYVALE@HOTMAIL.COM
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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: MINERVINO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 
CNPJ: 12.654.964/0001-32

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:

1. 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

2. 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 22:50:08 do dia 14/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2022.
Código de controle da certidão: 90F7.5E4A.7F6D.527F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de 

Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 12.654.964/0001-32

Código de Controle: 90F7.5E4A.7F6D.527F

Data da Emissão: 14/10/2021

Hora da Emissão: 22:50:08

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/10/2021, com validade até 12/04/2022.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

HTTPS://GOV.BR
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MINERVINO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 12.654.964/0001-32 
Certidão n°: 56799821/2021 
Expedição: 14/12/2021, às 16:24:29 
Validade: 11/06/2022 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que MINERVINO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 12.654.964/0001-32, 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.

http://www.tst.jus.br
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JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MINERVINO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 12.654.964/0001-32 
Certidão n°: 56799821/2021 
Expedição: 14/12/2021, às 16:24:29 
Validade: 11/06/2022 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que MINERVINO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 12.654.964/0001-32, 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 juridica, 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 juridicas 
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.

http://www.tst.jus.br
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.654.964/0001-32
Razão SociahMiNERViNOS ltda me
Endereço: R ld do cruzeiro 7 terreo / malemba / candeias / ba / 43805-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 0 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 0 
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 0 FGTS.

Validade:01/12/2021 a 30/12/2021

Certificação Número: 2021120102481600166683

Informação obtida em 14/12/2021 16:29:50

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

http://www.caixa.gov.br
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Histórico do Empregador
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2O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos 

últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do 
Empregador.
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Inscrição: 12.654.964/0001-32 
Razão social: MINERVINOS LTDA ME

Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

01/12/2021 01/12/2021 a 30/12/2021 2021120102481600166683

./11/2021 12/11/2021 a 11/12/2021 2021111202272621723355

24/10/2021 24/10/2021 a 22/11/2021 2021102402265166457545

05/10/2021 05/10/2021 a 03/11/2021 2021100502343694303401

16/09/2021 16/09/2021 a 15/10/2021 2021091602280190565936

28/08/2021 28/08/2021 a 26/09/2021 2021082802280168563940

09/08/2021 09/08/2021 a 07/09/2021 2021080902144298016520

22/04/2021 a 19/08/2021 202104220213028019780022/04/2021
202104030219103718143003/04/2021 03/04/2021 a 02/05/2021

15/03/2021 15/03/2021 a 13/04/2021 2021031502082631119184

202102240252209419245224/02/2021 24/02/2021 a 25/03/2021
202102050253346542052405/02/2021 a 06/03/202105/02/2021

17/01/2021 a 15/02/2021 202101170909496420766017/01/2021
202012290543388125060129/12/2020 a 27/01/2021°9/12/2020
202012100411554273168410/12/2020 a 08/01/20210/12/2020i

202011210302487070752821/11/2020 a 20/12/202021/11/2020
202011020159373891305302/11/2020 a 01/12/202002/11/2020
202010140438354649037014/10/2020 a 12/11/202014/10/2020
202009250327273103530325/09/2020 a 24/10/202025/09/2020
202009050432038397958905/09/2020 a 04/10/202005/09/2020
202008170442545708340617/08/2020 a 15/09/202017/08/2020
202007290422559570774529/07/2020 a 27/08/202029/07/2020
2020070908313952354103

2020032005453340161104

2020030102535893804025

2020021102505920060167

09/07/2020 a 07/08/202009/07/2020
20/03/2020 a 17/07/202020/03/2020

01/03/2020 a 28/06/202001/03/2020
11/02/2020 a 11/03/202011/02/2020

202001230321165441500023/01/2020 a 21/02/202023/01/2020
202001040340544908869404/01/2020 a 02/02/202004/01/2020

17/12/202.ps ://consulta-crf.caixa. gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Certidão Negativa de Débitos Tributários X< o2
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(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°: 20214760505

RAZÃO SOCIAL

MINERS INO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

081.OI 5.843 12.654.964/0001-32

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa íisica ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/11/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

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

RcICcriiiUioNLüiiin.i.ipiPagiiin I ilc I

http://www.sefaz.ba.gov.br


Emissão: 17/12/2021 11:03
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oAutenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão N°: 20214760505

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

RAZÃO SOCIAL

MINERVINO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
081.015.843

CNPJ

12.654.964/0001-32

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 17/11/2021 VÁLIDA ATÉ 16/01/2022

RelCertidaoAutenticidade.rptPágina I dc I
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor 
(a) do Departamento de Tributos Diversos, datada em 10/12/2021 
sob n° 04165/2021

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social : MINERVINOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Inscrição CNPJ/CPF: 12.654.964/0001-32 0138596/1-Inscrição Municipal:

RUA VINTE E UM DE ABRIL, N° 94, CENTRO - CANDEIAS-BA, CEP: 43800Endereço :
-000

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos de 
responsabilidade do contribuinte acima qualificado que vierem a ser apurados posteriormente, certifica-se 
que não constam, até a presente data, créditos tributários não adimplidos.

Esta certidão abrange somente o estabelecimento com inscrição municipal acima identificada.

Certidão emitida com fundamento nos art. 298 a 303 da Lei n° 874/2013 - Código Tribuláiio e de Rendas do 
Município de Candeias.

VALIDADE: 90 (NOVENTA DIAS ******** *************

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, 10 Dezembro 2021

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo. 
Código de controle de certidão: 7D993537



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

Simões Filho, 14 de Dezembro de 2021.

Processo Administrativo: n° 205/2021.

Origem: Comissão Permanente de Licitação (COREL)
Destino: Diretoria Administrativa

Assunto: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES 

LEGISLATIVAS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE MERCADO E POTENCIAIS PRESTADORES

Considerando que a Lei Municipal de n° 1189/2021 “Disciplina, no município 

de Simões Filho, os valores e regras de que trata o art. 75 da Lei n° 14.133, de 01 de 

abril de 2021”.

Considerando que a Portaria de n° 188/2021, que “Dispõe sobre a nomeação 

e atribuições da Comissão e Agente de Contratação conforme da Lei 14.133/21.

Considerando os princípios e procedimentos que norteiam a Administração 

Pública e o disposto no art. 23, inciso IV, da Lei n° 14.133/21, que requer a 

apresentação de justificativa da escolha dos fornecedores.

Considerando que deveríam ser empresas do ramo e que apresentassem 

documentos regulares para habilitação, registra-se que ainda na fase interna, foi 

realizada pesquisa de mercado a fim de identificar potenciais empresas que 

comercializa tablets e que atendessem às necessidades da Câmara Municipal com 

celeridade, qualidade e integralidade do objeto.

Após a requisição do Diretor Administrativo com as devidas especificações 

dos tablets, foram solicitados orçamentos do produto pretendido, com vistas a 

identificar quais os valores praticados no mercado para o objeto. Recebidos os

Agente de Contrataçao



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

rCL'< •x
2 O
O

orçamentos e documentos das empresas: MINERVINOS SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA EIRELI, DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA 

EIRELI, METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD A, fora elaborado o 

mapa comparativo de preços que acompanha esta justificativa.

Salienta-se que no tocante ao método matemático aplicado para definição do 

valor estimado de R$ 42.491,67 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um 

reais e sessenta e sete centavos), foi tomada como base a média dos preços obtidos 

pelos orçamentos recebidos. Tal metodologia tem o objetivo de dispor de uma 

estimativa de preço que esteja compatível ao praticado no mercado, permitindo 

assim a tomada de decisão pela Administração Pública, da continuidade ou não 

desta contratação.

Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Agente de Contratação 

Portaria n° 188/2021
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LEI N° 1189/2021

Disciplina, no município de Simões Filho, os 
valores e regras de que trata o art. 75 da Lei n° 
14.133, de 01 de abril de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado 

da Bahia, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Aplicam-se, no âmbito do município de Simões Filho e no que couber, os valores 
'e regras estabelecidos no art. 75 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

\

Art. 3o Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 0.1 de junho de 2024.\

•v~

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA 
PREFEITO
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PORTARIA N° 188, de 04 de novembro de 2021.
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0> br1!DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO E 

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO E 
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 
CONFORME DA LEI 14.133/21
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A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Legislação em vigor:

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021, que 
trata sobre normas de Lidiíações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que o artigo 7o da Lei Federal 14.133/2021, dispõe que caberá a autoridade 
máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o 
desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

CONSIDERANDO que/mos termos do artigo 6o, inciso V, da Lei Federal 14.133/2021, agente
•X.

público é o indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa 
jurídica integrante da Administração Pública;

CONSIDERANDO que. conforme artigo art. 8 a Lei Federal 14.133/2021, a licitação será 
conduzida por agente dô contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre 
servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, 
para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e

11 u ro
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executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a

homologação.

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

EAC EMPRESA DE 
ADMINISTRACAO DE 
CONTRATOS LTDA 
21.863.150/0001-07

ü •

.....

im Emitido por: AC FENACOR
RFB

****•
Data: 09/11/2021Emprpça de Administração de Contratos

http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/
http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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o.Art. Io - Fica instituída, no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a 
Comissão de Contratação, composta pelos servidores efetivos, para, sob a presidência do primeiro 
receber, examinar e julgatílocumentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares:

H
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£ £ 
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l|= 3
1. BONNIE TORRES ALMEIDA, matrícula n° 1325 - PRESIDENTE:

2. YURI VELOSO ROSA E ALMEIDA DO CARMO, matrícula n° 1332 - MEMBRO: I £
K o

3. GABRIEL SILVA'-BARBOSA ARAUJO, matrícula n° 1326 - MEMBRO: •E o 
^ 5

Cí cr' 
cn ca
Q üArt. 2o. Designa o servidor YURI VELOSO ROSA E ALMEIDA DO CARMO, matrícula n° 

1332, como Agente de .Cpntratação para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar 
impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom 
andamento do certame até a homologação. ÜII

u nj 
V CriArt. 3o Os membros da comissão de contratação também atuarão como equipe de apoio do agente 

de contratação. 1. v.

li
C 01is
2 3c uz 
(D -C

§ Io 0 agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente 
pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

«li. 6 i
!i§ 2° Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos 

estabelecidos no art. 7o da Lei 14.133/21, o agente de contratação poderá ser substituído por 
comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão 
solidariamente por todósjvps atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.eov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.eov.br
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posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver 
sido tomada a dèeisão. ^

2co

sArt. 4o Quando do processo de contratação direta (dispensa, inexigibilidade de licitação) o mesmo 
será conduzido pelo Agente de Contratação.

O

11
U 0J

I =
Art. 5o Ao Agente de Coritratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a 
condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o julgamento das 
propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de 
documentos, cabendo-lhes ainda:

2 a,
V, -o
& o
II
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.£ 3
3 SI - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;

cr c 
cn 

O i/l

rs co 
2% 
31
c ° 
% ° 1« 
§i
£ ra

'.K-
"i

§! 
U fO
a; c 11
E ro

II
-8l
ro
C (U 

O£ '5.
2 3c s= ai -c

i!
Q Q_

r .. -A»

IX - adjudicar o objeto, guando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e .
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação.

••
§ Io A Comissão de Corifratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, no que couber, as1 '-v.
atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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y§ 2° Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos procedimentos 
auxiliares a que~se referia Lei n0 14.133, de Io de abril de 2021, a instrução dos processos de 
contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei.
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Art. 6o - A Comissão de Contratação e o Agente de contratação será assistida em seus trabalhos, 
quando necessário, pelo órgão de assessoramento jurídico e pelo órgão de controle interno, para 
desempenho das funções essenciais à execução do disposto na legislação aplicável.
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Art. 7o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua/publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
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/^EfTvaldo Costa dos Santos 
Presioente da Câmara Municipal de Simões Filho
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Simões Filho, 14 de Dezembro de 2021.

Processo Administrativo: n° 205/2021

Origem: Diretoria Administrativa 

Destino: Setor de Contabilidade

Assunto: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

Prezado Senhor:

Conforme descrição nos documentos acostados no processo, onde se realizou pesquisa 

de preços, venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria, informações quanto à 

existência de previsão orçamentária para efetuarmos a despesa acima mencionada, que 

após a realização da pesquisa de preços, em anexo, ficou registrado o valor global 

estimado de R$ 42.491,67 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e 

sessenta e sete centavos). Assim solicito também, na oportunidade, que nos discrimine a 

dotação orçamentária que correrá tal despesa.

Atenciosamente

antosAi

tministrativom

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Simões Filho, 14 de Dezembro de 2021.

Processo Administrativo: n° 205/2021 

Origem: Setor de Contabilidade 

Destino: Diretoria Administrativa

Assunto: Aquisição de tablets para serem utilizados nas sessões legislativas e atividades da 

Câmara Municipal de Simões Filho.

Senhor Diretor:

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

orçamentária para a despesa acima descrita, informo que:

a) Existe previsão orçamentária para a contratação e fica reservado o valor global de R$ 

42.491,67 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete 

centavos).

b) A dotação para a contratação é:
Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 

Atividade: 01.031.001.1.001 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente - 

Processamento de Dados.

Atenciosamente,

Maria de Fátima da Silva Guache Pattas 
TÉC. CONTABILIDADE 

Matricula n° 033032

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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Simões Filho, 15 de dezembro de 2021.

Processo Administrativo: n° 205/2021.

Origem: Diretoria Administrativa 

Destino: Gabinete da Presidência

Assunto: Aquisição de tablets para serem utilizados nas Sessões Legislativas e Atividades da 

Câmara Municipal de Simões Filho.

Exmo. Senhor Presidente:

Justifica-se a formalização do presente Processo Administrativo devido a necessidade de dinamizar 

as votações nas Sessões Legislativas. Com esta aquisição, os Vereadores da Câmara Municipal de 

Simões Filho, poderão dar celeridade nas Votações de Projetos de Lei de iniciativa do Poder 

Executivo e/ou Legislativo, Emendas à Lei Orgânica do Município, Indicações, Resoluções, 

Requerimentos, Moções, Prestações de Contas, salientando o Plano plurianual (PPA), à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Informamos a Vossa Excelência que foi feita a análise detalhada das cotações, verificando-se que 

o valor apresentado ficou abaixo do limite estabelecido no art. 75, da Lei Federal 14.133/2021, 
totalizando média de R$ 42.491,67 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e 

sessenta e sete centavos), conforme pesquisa de preços acostada, se enquadrando tal despesa, 
em um dos casos de dispensa de licitação, o qual se encontra legalmente amparado no artigo 75, 
inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, que diz:

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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Art. 75. É dispensável a licitação:

Inciso II - para contratação que envolva valores inferiores 

a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros 

serviços e compras.

Na oportunidade, encaminho este pedido de autorização de dispensa de licitação, com base no 

artigo e inciso acima elencados, ao Senhor Presidente desta Casa Legislativa, para que faça 

análise e decida pelo deferimento ou não o mais breve possível ao quanto solicitado.

Atenciosa

dos SantosAndré
jnistrativo

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Simões Filho, 15 de Dezembro de 2021.

Processo Administrativo: n° 205/2021

Origem: Gabinete da Presidência

Destino: Comissão Permanente de Licitação (COPEL)

Assunto: Aquisição de tablets para serem utilizados nas sessões legislativas e 

atividades da Câmara Municipal de Simões Filho.

AUTORIZACAO

Prezados Senhores:

Estando devidamente cumpridas as formalidades legais, estabelecidas no art. 75, da Lei 

Federal n° 14.133/2021, concernentes ao Pro' 

o procedimento licitatório e encaminho c 

providências decorrentes.

ss^vAdministrativo n° 205/2021, autorizo 

preserve a Vossa Senhoria, para as

/O

sta dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

Eriv;

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

^is-Santos
SraFCainars

Andre Lyiz Bispo 
Diretor d

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 036/2021 8ov>
&

A I5
A Câmara Municipal de Simões Filho, com fundamento legal no artigo 7b, inéfso II, da Lei 

Federal n° 14.133/2021, torna publico aos interessados que realizará a aquisição de 

tablets para serem utilizados nas Sessões Legislativas e Atividades da Câmara Municipal de 

Simões Filho, através da Dispensa de Licitação n° 036/2021, Processo Administrativo n° 

205/2021.

Eventuais interessados poderão solicitar o Termo de Referência pelo e-mail: 

licitacao(Q)camarasimoesfilho.ba.qov.br ou presencialmente na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, na sede desta Casa Legislativa.

A data e horário para o envio da Proposta de Preços é de 15/12/2021 a 20/12/2021, das 

08h:00min até às 17h:00min, pelo e-mail acima identificado ou poderá ser entregue em 

envelope lacrado e identificado no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Simões 

Filho, situado na Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba. O valor global estimado 

para contratação é de R$ 42.491,67 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um 

reais e sessenta e sete centavos). Outras informações poderão ser obtidas na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, no endereço aci mencionado.

Simões Filho, 15 de Dezembro 2021.

André Luiz Bispo dos Santos
ro

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

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

RELATÓRIO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 205/2021
BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021

OBJETO: Aquisição de tablets para serem utilizados nas Sessões Legislativas e 
Atividades da Câmara Municipal de Simões Filho.

No dia 10/12/2021, a Comissão Permanente de Licitação, solicitou Propostas de Preços 
e os documentos habilitatórios, para as empresas: MINERVINOS SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA EIRELI, METAL INFOR PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e DESKJET 
COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI.

Atenderam à nossa solicitação, as empresas relacionadas abaixo, que apresentaram os 
documentos habilitatórios e suas Propostas de Preços, com os seguintes valores:

MINERVINOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil 
e quinhentos reais).
METAL INFOR PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - R$ 43.475,00 (quarenta e três 

mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI - R$ 41.500,00 

(quarenta e um mil e quinhentos reais).

No dia 15/12/2021, foi publicado no mural da Câmara, o AVISO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 036/2021, disponibilizando o Termo de Referência para eventuais 
interessados, os quais poderíam manifestar suas intenções, entre os dias 15/12/2021 a 

20/12/2021.

No decorrer do prazo de 03 (três) dias úteis, nenhuma outra empresa demonstrou 

interesse para este processo. Posteriormente a Comissão analisou toda a documentação 
apresentada e considerou habilitada a empresa DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E

1
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
Yuri VelostfNosa e Almeida d» Carmo 

Agente de Contratação
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INFORMÁTICA EIRELI, ao tempo em que aceitou sua proposta de preços no valórcle 
R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), por ser a mais vantajosa.

Sendo assim, a Comissão encaminha este Processo Administrativo n° 205/2021, 
juntamente com a Minuta do Contrato a Procuradoria Jurídica da Câmara, para emissão 
de Parecer Jurídico, quanto a legalidade desta contratação, conforme prevê o artigo 53, 
da Lei Federal n° 14.133/2021.

Simões Filho, 21 de Dezembro de 2021.

Vuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Agente de Contratação 
Portaria n° 188/2021
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MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
n°.... /2021

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa 
jurídica de direito público interno, com endereço na Praça da 
Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba, inscrita no CNPJ n° 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu 
Presidente ERIVALDO COSTA DOS SANTOS, doravante, 
denominado, CONTRATANTE e a empresa DESKJET 
COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI, 
CNPJ n° 05.840.416/0001-31, situado a Avenida Rui Barbosa, 
295, Centro, Simões Filho/Ba, neste ato representado na 
forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo 
procurador o Sr. ERIVALDO SERRA SANTANA, portador 
do documento de Identidade n° 588825298 SSP/Ba e CPF n° 
921.296.335-87, aqui denominada CONTRATADA, resolvem 
firmar o presente instrumento para aquisição de tablets para 
serem utilizados nas Sessões Legislativas e Atividades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, autorizada pelo despacho 
constante do Processo Administrativo n° 205/2021, Nota de 
Empenho n°
036/2021, que regerá pela Lei Federal n° 14.133/2021 e 
legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições 
de direito privado e os princípios da teoria geral do Contrato, 
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

/2021, referente a Dispensa de Licitação n°

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de tablets para serem utilizados em votações nas Sessões Legislativas e 
Atividades da Câmara Municipal de Simões Filho.

1.1.

O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Termo de§ lo.
Referência (TR) que juntamente com a Proposta de Preços da CONTRATADA, passam a 
integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta do recurso da(s) 
Dotação(ões) Orçamentária(s) a seguir especificada(s):
Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.1.001 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários

2.

2.1.
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Elemento de Despesa: 4.4.90.52.01 
Processamento de Dados

Equipamentos e Material Permanente

3. CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO, PREÇO, CONDIÇOES DE PAGAMENTO E 
FORNECIMENTO

A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por
MENOR PREÇO GLOBAL.

3.1.

O valor global deste Contrato é de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos 
reais).

3.2.

Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente ao fornecimento executado:

3.3.

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 
Receita Federal do Brasil;
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, 
relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com 
a Fazenda Municipal;
Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da 
licitante;
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho - Lei Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011.

a)

b)

c)

d)

e)

O pagamento à contratada será realizado pela Câmara Municipal de Simões Filho 
na proporcionalidade do fornecimento executado, conforme o Registro de 
Anotações da Execução do Contrato, Anexo II do Termo de Referência - T.R.

3.4.

O faturamento deverá ocorrer através de Nota Fiscal/Fatura, emitida em 2 (duas) vias, com 
os requisitos da lei vigente.

3.5.

O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do atesto da 
Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem 
Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências 
administrativas em vigor.

3.6.
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Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento 
das exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias.

fUGELUS 1'ACrc

3.7.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciará após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE.

3.8.

Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo 
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

3.9.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.3.10.

Todas as comunicações necessárias durante a execução do objeto do contrato, entre a 
Câmara e a Contratada, se darão preferencialmente através de e-mail.

3.11.

A quantidade de tablets a serem comprados será determinada pelo CONTRATANTE, no 
momento em que fizer a solicitação, tendo em vista que esta será feita por meio de 
autorização de fornecimento ou similar, devendo ser entregues no prédio da Câmara 
Municipal de Simões Filho (localizado a Praça da Bíblia, S/N°, Centro - Simões Filho), no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias:

3.12.

a) Durante a entrega, os tablets ficam sob responsabilidade do fornecedor;
b) Caso os tablets sejam entregues em desconformidade, os mesmos serão 

rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em 
até 02 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento da compra.

Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e 
qualidade dos tablets;

3.13.

As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a CONTRATADA 
do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme estabelece o Código de 
Defesa do Consumidor;

3.14.

Cabe à CONTRATADA avisar por escrito, após verificação das especificações descritas, 
todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas 
especificações, para que se tomem as devidas providências, não aceitando, posteriormente, 
qualquer alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de 
qualquer detalhe;

3.15.
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3.16. Os tablets entregues deverão ser de primeira qualidade e primeiro uso, sendo que, 
observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho do (s) aparelhos (s) 
recebido (s), após a sua utilização, deverá a CONTRATANTE convocar a presença do 
representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s);
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3.17. TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE, TRIBUTOS, FRETE, CARREGAMENTO, 
DESCARREGAMENTO, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS CUSTOS 
DECORRENTES DIRETA E INDIRETAMENTE DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, 
CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DA CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO4.

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do Contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum 
compromisso assumido por aquela com terceiros.

4.1.

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL5.

O prazo de vigência e execução do contrato será de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
assinatura do contrato.

5.1.

6. CLAUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA obriga-se a:

Executar o pedido conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais;
Cumprir rigorosamente com as especificações, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa e acompanhado a respectiva nota 
fiscal;
Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e 
qualidade dos tablets em questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá- 
lo, caso não satisfaça aos padrões especificados;
A CONTRATADA deverá oferecer garantia de 12 (doze) meses para os tablets 
entregues;
Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, 
reposição ou troca do(s) tablet(s) que não atenda ao especificado;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à Câmara ou a terceiros;

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6
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Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
execução contratual;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

6.1.7

6.1.8

6.1.9

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE7.

7.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas 
atividades de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Termo de Referência;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor (es) especialmente 
designado (s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução do Contrato, fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES8.

8.1. Comete infração administrativa a CONTRATADA que:

8.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;

8.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.3. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
8.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
8.1.5. Cometer fraude fiscal e
8.1.6. Não mantiver a proposta de preços.

Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções, nos termos do Regulamento de Licitações:

8.2.
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8.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para a Administração;

8.2.2. Multa:

Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da 
qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto; 
Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no 
caso de inexecução total do objeto;
Em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada 
multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do 
Contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 
considerando os impactos da obrigação inadimplida.

a)

b)

c)

8.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Câmara de Simões Filho pelo 
prazo de até 02 (dois) anos;

8.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Simões Filho pelo prazo de até 02 (dois) anos;

8.2.5. As sanções previstas nos subitens 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as multas.

8.2.6. Eventuais multas aplicadas poderão ser descontadas de pagamentos a serem 
efetuados.

8.2.7. Também ficam sujeitas às penalidades listadas as empresas ou profissionais que:

Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.

a)

b)
c)

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 
procedimento previsto no Regulamento de Licitações.

8.3.

A penalidade prevista no item 8.2.3 será aplicada por intermédio de deliberação da 
Administração da Câmara, após regular instrução de processo administrativo de apuração 
de irregularidade pela unidade contratante.

8.4.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.5.
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO9.

A fiscalização e a gestão do acompanhamento da execução do Contrato caberão a 
CONTRATANTE, através de servidores designados com poderes para verificar se os 
materiais serão entregues de acordo com o previsto, fazer advertência quanto qualquer 
falta, aplicar multas e demais ações necessárias a Contratada. À fiscalização competirá velar 
pela perfeita execução do objeto.

9.1.

§ Io Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
Contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA por escrito, para adoção das 
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos.

9.2.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO

10.1. Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", 
do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, mediante solicitação da empresa 
vencedora e contratada ao Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da 
documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A não execução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas na lei n° 8.666/1993.
§ Io. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei 8.666/1993.
§ 2o. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, 
não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

11.1.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

12.1. A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois 
em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de 
responsabilidade pela correta execução do objeto deste Contrato.
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A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados 
neste Contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a 
qualquer desses direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo.

12.2.

A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, na forma prevista no art. 65, § Io, da Lei n0. 8.666/1993 e 
posteriores alterações.

12.3.

As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja 
resultado de acordo entre os contratantes.

12.4.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme.

Simões Filho, de de 2021 .

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante

Contratada

Testemunhas:

Ia
2a
C.P.F:C.P.F:
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N°. /2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS 
E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Vir. UnitárioDescriçõesItens Qtde. Total
Tablet com as seguintes especificações: a) 
Memória interna: igual ou maior que 64 Gb, 
b)Tamanho da tela: igual ou maior que 8.7 
polegadas, c) Resolução de tela: igual ou 
maior que 1340 x 800, d) Sistema operacional: 
Android, e) Processador: Octa Core, f) 
Memória RAM: igual ou maior que 4 GB, g) 
Câmera traseira: igual ou maior que 8.0 MP, h) 
Câmera frontal: igual ou maior que 5.0 MP, i) 
Conexão mínima USB 2.0, j) Capacidade da 
bateria igual ou maior 5100 mAh, com acesso 
a Wi-fi, Bluetooth, função telefone, GPS e 
possibilidade de expansão de memória.

1 25

TOTAL

Valor Total de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais). 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento.
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Da.: Procuradoria Jurídica
Para: Comissão Permanente de Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO N9: 036/2021.

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. PARECER JURÍDICO. 
CONTRATAÇÃO DIRETA. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. OBEDIÊNCIA AOS 
PARÂMETROS DA LEI FEDERAL. ART. 72, C/CART. 23, e ART. 75, II, 
TODOS DA LEI Nç 14.133/2021. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

Vieram os autos a esta Procuradoria Jurídica para análise e manifestação acerca da contratação direta da 

Empresa DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI, para AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA 

SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 

FILHO/BAHIA.

A luz da legislação vigente, da doutrina majoritária, bem como da jurisprudência aplicável à situação sob 

análise, atentar-se-á esta procuradoria em avaliar e tecer alguns esclarecimentos mediante parecer 

jurídico acerca da modalidade de Dispensa de Licitação.

Ressalta-se que 0 presente documento possui conteúdo estritamente opinativo, sem, de qualquer forma, 

vincular a Administração Pública ao seu atendimento.

É 0 relatório.

Instruem 0 processo administrativo os seguintes documentos: Capa do Processo Administrativo nQ 

205/2021; Requisição de Compras/Serviços, com as Especificações Técnicas/Descrições, 

Justificativa/lmpacto da Não Contratação; Carta de Cotação de Preços com Instrução aos Proponentes; 

Termo de Referência; Três Propostas de Preços, respectivamente, da empresa DESKJET COMÉRCIO DE 

ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI, com 0 valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil, e quinhentos reais), 

da empresa MINERVINOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois 

mil, e quinhentos reais) e da empresa METAL INFOR PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, no valor de R$ 

43.475,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); Documentos de habilitação jurídica,

de regularidade fiscal, do FGTS e trabalhista; Justificativa de Pesquisa de Mercado e Potenciais
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Prestadores; Mapa Comparativo de Preços; Lei Municipal nQ 1.189/2021, que disciplina os valores e 

regras de que trata o artigo 75, da Lei nQ 14.133/2021; Portaria n- 188/2021, que dispõe sobre -a* 

nomeação e atribuições da Comissão e Agente de Contratação, conforme à Lei n^ 14.133/2021; 

Requerimento da Diretoria Administrativa ao Setor de Contabilidade solicitando informações acerca da 

existência de Previsão Orçamentária no valor global de R$ 42.491,67 (quarenta e dois mil, quatrocentos e 

noventa e um reais e sessenta e sete centavos); Reposta do Setor de Contabilidade ratificando da 

existência de Dotação Orçamentária para prestação dos serviços no valor do Objeto; Memorando da 

Diretoria Administrativa à Autoridade Competente justificando a contratação do objeto; Autorização da 

Autoridade Competente para Instauração do Processo Administrativo n9 205/2021, para o cumprimento 

das formalidades legais; Aviso de Dispensa de Licitação n9 036/2021; Relatório do procedimento com o 

encaminhamento do Processo Administrativo n9 205/2021 à Procuradoria Jurídica para apreciação e 

emissão do parecer jurídico quanto a legalidade da contratação, com fulcro no artigo 53, da Lei n9 

14.133/2021; Minuta do Contrato de Fornecimento de Materiais; Anexo Único do Contrato.

Com efeito, as aquisições e contratações das entidades públicas seguem, em regra o princípio do dever 

de licitar, conforme previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Todavia, o comando 

constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão 

"ressalvados os casos específicos na legislação".

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

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
"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" (Grifo nosso).

Logo, a lei poderá criar hipóteses em que a contratação seja feita de forma direta. No regulamento geral 

das licitações, a Lei n9 14.133/2021, prevê os casos em que se admite a contratação direta, 

compreendendo os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação.

Nesse contexto, de acordo com a Lei n9 14.133/2021, o processo de contratação direta, compreende os
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casos de inexigibilidade (art. 74) e de dispensa de licitação, (art. 75). Em todos os casos, configura-se a 

viabilidade de competição, o que torna a licitação possível. No entanto por comando normativo expresso, 

o procedimento licitatório estaria dispensável, quando preenchido os seus requisitos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa para Administração Pública, 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 específicas 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, a Inexigibilidade de 

Licitações e as Dispensas de Licitações, caso aqui em discussão. Trata-se de certame realizado sob a 

obediência ao estabelecido no art. 75, inciso II, da Lei n^ 14.133/2021, onde se verifica ocasião em que é 

cabível a dispensa de licitação, in verbis:

"Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Grifo 

nosso).

No caso em questão verifica-se que a Dispensa de Licitação está abaixo do limite estipulado no o art. 75, 

II, da Lei nQ 14.133/2021, visto que o valor global reservado em dotação orçamentária foi de R$ 42.491,67 

(quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

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, poderio o procedimento ser 
realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu o 
legislador não tomá-lo obrigatório."

Como podemos perceber, o legislador disponibilizou para o gestor público a oportunidade de adquirir 

bens ou contratar serviços de pequeno vulto, pela via que pudesse realizá-los de modo menos 

burocrático, do que impô-lo a todo ritual e custos necessários de lançamento e consecução de um 

certame licitatório. É aqui vislumbrado, pois, o princípio da eficiência, na sua faceta da economicidade.
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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 princípio. 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 espécies do gênero contratação direta, (art. 

72), permitindo que o órgão ou a entidade da administração firme o contrato administrativo diretamente 

com o particular, sem a prévia realização de processo de licitação.

Nesse contexto, se verifica que o objeto está da presente contratação estar dentro dos limites 

estabelecidos no inciso II, art. 75, da Lei n^ 14.133/2021, qual seja, no valor inferior a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais).

Registre-se por fim, que para ser possível a contratação direta por dispensa de licitação no presente caso, 

deverá o processo ser instruído com os documentos previstos no art. 72, da Lei n^ 14.133/2021, bem 

como restar comprovado que a proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração, 

demonstrando assim, que o valor a ser 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 mais vantajosa e de menor valor.

Deste modo, entendemos que procedimento está em conformidade com os ditames da Lei Federal n° 

14.133/2021, para contratação da empresa DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI, 

para atender os interesses da Câmara Municipal de Simões Filho - BA, não tendo nenhum óbice que 

possa ensejar a sua nulidade, manifesto-me pela regularidade da presente contratação direta, na 

modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, devendo a mesma ser ratificada e homologada pela autoridade 

competente, se assim entender conveniente à Câmara Municipal de Simões Filho - Bahia.

É o Parecer.

S.M.J.

Simões Filho, 21 de dezembro de 2021.

RUIMAR ARAÚJO CAVALCANTE

Procurador Adjunto 

OAB/BA 32.027
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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 aos princípios e 
fundamentos constantes na Lei Federal de n° 14.133/2021, e conforme Parecer Jurídico 
resolve: ADJUDICAR o objeto do presente certame em favor da empresa DESKJET 
COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ n° 05.840.416/0001- 
31, situada a Avenida Rui Barbosa, 295 - Centro - Simões Filho/Ba, no valor global de 
R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) e HOMOLOGAR o Processo 
Administrativo de n° 205/2021, na modalidade Dispensa de Licitação de n° 036/2021, 
cujo objeto é a aquisição de tablets para serem Htijizados nas sessões legislativas e 
atividades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pro&eda-se a seguir, as providências 
complementares: comunicado, publicação e empenno para os devidos efeitos legais.

Simões Filho, 22 de Dezembro de 2021

:a dos Santos

Presidente da Câmara Municipal
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cíl da Câmara

036/2U21ATO DE PUBLICAÇÃO DA DISPEN
&n ViPor determinação do Exmo. Sr. Erivaldo Costa dos Santos, Presidente da 

Câmara Municipal de Simões Filho/BA, em cumprimento ao Art. 72 da Lei, 
Federal n° 14.133/2021, após ratificação e homologação, autoriza a publicação 

da Dispensa de Licitação n° 036/2021, constante do Processo Administrativo n° 

205/2021, tendo como objeto a aquisição de tablets para serem utilizados nas 

Sessões Legislativas e Atividades da Câmara Municipal de Simões Filho. A 

empresa contratada é a DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA 

EIRELI, CNPJ n° 05.840.416/0001-31, com 0 valor global de R$ 41.500,00 

(quarenta e um mil e quinhentos reais). A Dotação Orçamentária é: 
Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho; Atividade: 
01.031.001.1.001 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários; Elemento de

Equipamentos e Material Permanente -Despesa: 4.4.90.52.01 

Processamento de Dados.

Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS n°
037/2021

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa 
jurídica de direito público interno, com endereço na Praça da 
Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba, inscrita no CNPJ n° 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu 
Presidente ERIVALDO COSTA DOS SANTOS, doravante, 
denominado, CONTRATANTE e a empresa DESKJET 
COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI, 
CNPJ n° 05.840.416/0001-31, situado a Avenida Rui Barbosa, 
295, Centro, Simões Filho/Ba, neste ato representado na 
forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo 
procurador o Sr. ERIVALDO SERRA SANTANA, portador 
do documento de Identidade n° 588825298 SSP/Ba e CPF n° 
921.296.335-87, aqui denominada CONTRATADA, resolvem 
firmar o presente instrumento para aquisição de tablets para 
serem utilizados nas Sessões Legislativas e Atividades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, autorizada pelo despacho 
constante do Processo Administrativo n° 205/2021, Nota de 
Empenho n° 103/2021, referente a Dispensa de Licitação n° 
036/2021, que regerá pela Lei Federal n° 14.133/2021 e 
legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições 
de direito privado e os princípios da teoria geral do Contrato, 
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de tablets para serem utilizados em votações nas Sessões Legislativas e 
Atividades da Câmara Municipal de Simões Filho.

1.1.

O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Termo de§ 1°.
Referência (TR) que juntamente com a Proposta de Preços da CONTRATADA, passam a 
integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta do recurso da(s) 
Dotação(ões) Orçamentária(s) a seguir especificada(s):
Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.1.001 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários

2.

2.1.
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Elemento de Despesa: 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente 
Processamento de Dados

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO, PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
FORNECIMENTO

3.

A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por
MENOR PREÇO GLOBAL.

3.1.

O valor global deste Contrato é de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos 
reais).

3.2.

Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente ao fornecimento executado:

3.3.

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 
Receita Federal do Brasil;
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, 
relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com 
a Fazenda Municipal;
Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da 
licitante;
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho - Lei Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011.

a)

b)

c)

d)

e)

O pagamento à contratada será realizado pela Câmara Municipal de Simões Filho 
na proporcionalidade do fornecimento executado, conforme o Registro de 
Anotações da Execução do Contrato, Anexo II do Termo de Referência - T.R.

3.4.

O faturamento deverá ocorrer através de Nota Fiscal/Fatura, emitida em 2 (duas) vias, com 
os requisitos da lei vigente.

3.5.

O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do atesto da 
Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem 
Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências 
administrativas em vigor.

3.6.
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Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento 
das exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias.

Xc

r~'às 'o*3
3.7.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciará após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE.

3.8.

3.9. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo 
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.3.10.

Todas as comunicações necessárias durante a execução do objeto do contrato, entre a 
Câmara e a Contratada, se darão preferencialmente através de e-mail.

3.11.

3.12. A quantidade de tablets a serem comprados será determinada pelo CONTRATANTE, no 
momento em que fizer a solicitação, tendo em vista que esta será feita por meio de 
autorização de fornecimento ou similar, devendo ser entregues no prédio da Câmara 
Municipal de Simões Filho (localizado a Praça da Bíblia, S/N°, Centro - Simões Filho), no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias:

a) Durante a entrega, os tablets ficam sob responsabilidade do fornecedor;
b) Caso os tablets sejam entregues em desconformidade, os mesmos serão 

rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em 
até 02 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento da compra.

Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e 
qualidade dos tablets;

3.13.

As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a CONTRATADA 
do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme estabelece o Código de 
Defesa do Consumidor;

3.14.

Cabe à CONTRATADA avisar por escrito, após verificação das especificações descritas, 
todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas 
especificações, para que se tomem as devidas providências, não aceitando, posteriormente, 
qualquer alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de 
qualquer detalhe;

3.15.
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3.16. Os tablets entregues deverão ser de primeira qualidade e primeiro uso, sendo que, 
observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho do (s) aparelhos (s) 
recebido (s), após a sua utilização, deverá a CONTRATANTE convocar a presença do 
representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s);
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3.17. TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE, TRIBUTOS, FRETE, CARREGAMENTO, 
DESCARREGAMENTO, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS CUSTOS 
DECORRENTES DIRETA E INDIRETAMENTE DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, 
CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DA CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO4.

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do Contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum 
compromisso assumido por aquela com terceiros.

4.1.

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL5.

O prazo de vigência e execução do contrato será de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
assinatura do contrato.

5.1.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA6.

6.1 A CONTRATADA obriga-se a:

Executar o pedido conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais;
Cumprir rigorosamente com as especificações, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa e acompanhado a respectiva nota 
fiscal;
Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e 
qualidade dos tablets em questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá- 
lo, caso não satisfaça aos padrões especificados;
A CONTRATADA deverá oferecer garantia de 12 (doze) meses para os tablets 
entregues;
Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, 
reposição ou troca do(s) tablet(s) que não atenda ao especificado;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à Câmara ou a terceiros;

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6
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Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
execução contratual;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

j^UGELUS PACl.f

6.1.7

6.1.8

6.1.9

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE7.

7.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas 
atividades de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Termo de Referência;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor (es) especialmente 
designado (s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução do Contrato, fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Comete infração administrativa a CONTRATADA que:8.1.

8.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;

8.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.3. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
8.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
8.1.5. Cometer fraude fiscal e
8.1.6. Não mantiver a proposta de preços.

Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções, nos termos do Regulamento de Licitações:
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8.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para a Administração;

8.2.2. Multa:

Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da 
qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto; 
Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no 
caso de inexecução total do objeto;
Em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada 
multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do 
Contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 
considerando os impactos da obrigação inadimplida.

a)

b)

c)

8.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Câmara de Simões Filho pelo 
prazo de até 02 (dois) anos;

8.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Simões Filho pelo prazo de até 02 (dois) anos;

8.2.5. As sanções previstas nos subitens 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as multas.

8.2.6. Eventuais multas aplicadas poderão ser descontadas de pagamentos a serem 
efetuados.

8.2.7. Também ficam sujeitas às penalidades listadas as empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.

b)
c)

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 
procedimento previsto no Regulamento de Licitações.

8.3.

A penalidade prevista no item 8.2.3 será aplicada por intermédio de deliberação da 
Administração da Câmara, após regular instrução de processo administrativo de apuração 
de irregularidade pela unidade contratante.

8.4.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO9.

A fiscalização e a gestão do acompanhamento da execução do Contrato caberão a 
CONTRATANTE, através de servidores designados com poderes para verificar se os 
materiais serão entregues de acordo com o previsto, fazer advertência quanto qualquer 
falta, aplicar multas e demais ações necessárias a Contratada. À fiscalização competirá velar 
pela perfeita execução do objeto.

9.1.

§ Io Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
Contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA por escrito, para adoção das 
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos.

9.2.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO

10.1. Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", 
do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, mediante solicitação da empresa 
vencedora e contratada ao Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da 
documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. A não execução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas na lei n° 8.666/1993.
§ Io. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei 8.666/1993.
§ 2o. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, 
não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

12.1. A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois 
em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de 
responsabilidade pela correta execução do objeto deste Contrato.
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12.2. A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados 
neste Contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a 
qualquer desses direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo.

'V$ c
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12.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, na forma prevista no art. 65, § Io, da Lei n°. 8.666/1993 e 
posteriores alterações.

12.4. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja 
resultado de acordo entre os contratantes.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presénça das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. / \

Simões Filho, 2: dezembro de 2021

CAM Al L DE SIMÕES FILHO - Contratante

tsJSi s.
Contratada

Testemunhas:

Ia
Vxhrvsr furna- d ^ Pi,-------

' C.P.F: 155-OM
2a

3J O.J j-„C.P.F:
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 037/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS 
E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Descrições Vir. UnitárioItens Qtde. Total
Tablet com as seguintes especificações: a) 
Memória interna: igual ou maior que 64 Gb, 
b)Tamanho da tela: igual ou maior que 8.7 
polegadas, c) Resolução de tela: igual ou 
maior que 1340 x 800, d) Sistema operacional: 
Android, e) Processador: Octa Core, f) 
Memória RAM: igual ou maior que 4 GB, g) 
Câmera traseira: igual ou maior que 8.0 MP, h) 
Câmera frontal: igual ou maior que 5.0 MP, i) 
Conexão mínima USB 2.0, j) Capacidade da 
bateria igual ou maior 5100 mAh, com acesso 
a Wi-fi, Bluetooth, função telefone, GPS e 
possibilidade de expansão de memória.

1 25 1.660,00 41.500,00

TOTAL 41.500,00

Valor Total de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais). 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento.
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EXTRATO DE CONTRATO - DEZEMBRO - 2021

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do contrato: Processo Administrativo n° 
205/2021; DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 036/2021 - Objeto: Aquisição de tablets para serem utilizados em 
votações nas Sessões Legislativas e Atividades da Câmara Municipal de Simões Filho. Empresa contratada: 
DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ n° 05.840.416/0001-31; Valor 
global: R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais). Contrato n0 037/2021; Data da assinatura: 
23/12/2021; Vigência: 23/12/2021 a 22/02/2022. Dotaçâo(ões): Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara 
Municipal de Simões FilhoAtividade: 01.031.001.1.001 - Aquisição de Equipamentos e MobiliáriosElemento 
de Despesa: 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente - Processamento de Dados. Erivaldo 
Costa dos Santos - Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 03 de janeiro de 2022.
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HOMOLOGAÇÃO O.

I §
51
ílA Câmara Municipal de Simões Filho homologa o resultado do Processo Administrativo n° 205/2021: 

DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 036/2021 - Objeto: Aquisição de tablets para serem utilizados em votações 
nas Sessões Legislativas e Atividades da Câmara Municipal de Simões Filho. Empresa contratada: 
DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ n° 05.840.416/0001-31; Valor 
global: R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais). Contrato n° 037/2021. Erivaldo Costa dos 
Santos - Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 03 de janeiro de 2022.
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¥ ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESARIAL

Contribuinte: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EI RE LI ME

Endereço: Rua RUI BARBOSA N°295 - TERREO - CENTRO - Simões Filho-BA CEP. 
43700000

CPF/CNPJ: 05.840.416/0001-31

Inscrição: 6954

Data de emissão:03/l 1/2021 Validade: 01/02/2022

Ressalvando 0 direito do Município cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda.

Esta Certidão se refere a inscrição municipal informada no âmbito da Secretaria Municipal da 
Fazenda, com amparo no artigo 3 14 da Lei 1.102/2018, que institui 0 Código Tributário 
Municipal, combinado com o artigo 205, do Código Tributário Nacional.

Chave de Validação WEB: e586f439

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1https://gpi09.cloiid.el,com. br/ServerExec/tributario/tributarioclient/reportHtml?idDocumento=e586f439-4f0c-44ab-89fb-89ed9804c8dd

https://gpi09.doud.el.com.br/ServerExec/tributarid/tributarioclient/reportHtml?idDocumento=e586f439-4f0c-44ab-89fb-89ed9
https://gpi09.cloiid.el,com


t •

fittps://sistemas.sefaz. ba.gov.br/sistcmas/sigat/Default.aspx7Apl icacac>=.SbFAZ - SIGAT

OOO OO' ooo crystalrj 100% váf

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 24/11/2021 15:39
.v

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: 20214862929

RAZÃO SOCIAL

DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA E1RELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

05.840.416/0001-31062.229.453

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar auaisouer débitos oue vierem a ser aourados oosteriormente.

24/11/2021 15:41I of I



Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão SoCiallDESKJET COMERCIO de eletrônica e informática ltda
Endereço:

05.840.416/0001-31

RUA RUI BARBOSA 295 TERREO / CENTRO / SIMÕES FILHO / BA / 43700-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Alt. 
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:29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112900480551909022

Informação obtida em 07/12/2021 13:09:49

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

http://www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS)
CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Certidão n°: 21053049/2021 
Expedição: 05/07/2021, às 12:54:50 
Validade: 31/12/2021 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que deskjet comercio de eletrônica e informática eireli 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.840 . 416/0001-31, 

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 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

custas, a 
ou decorrentes

http://www.tst.jus.br
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BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federa!
CERTIDÃO ÍBSM

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: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI 
CNPJ: 05.840.416/0001-31

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:

1. 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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal.

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 16:48:14 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2022.
Código de controle da certidão: F38F.C41B.23E3.4F88 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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