DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Quarta-feira

26 de Agosto de 2020
Ano IV - N* 102

PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 167/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020
> OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILI2AÇÃO DE
SOFTWARE/PORTAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O LANÇAMENTO DE
INFORMAÇÕES VINCULADAS AO COMBATE A COVID-19, ATENDENDO ASSIM A
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA E DO MINISTÉRIO
PUBLICO DE CONTAS DA BAHIA.

> DATA:07 DE JULHO DE 2020.

> UNIDADE SOLICITANTE:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
> CONTRATADO (A); REDE GERAL SERVIÇOS LTDA.

^ VALOR TOTAL:R$ 3.600,00(Três mil e seiscentos reais)

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Te!.:(73) 3230-1411|Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho
Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficlaiba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
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CIDADE DAS CANOAS

Processo Admínistrativon** 167/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE/PORTAL
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS AO
COMBATE A COVID-19, ATENDENDO ASSIM A RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
BAHIA E DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DA BAHIA.

JUSTIFICATIVA: Visando atender as exigências do Tribunal de Contas da Bahia a

secretária de administração viu a necessidade de contratar uma empresa para ofertar
um portal para lançamentos de informações relacionadas ao combate do novo corona
vírus (Covid-19).

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
ITEM
01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILiZAÇAO DE

UNID

QT.

SOFTWARE/PORTAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O

LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19;

•

Informar medidas adotadas e orientações emanadas do poder
executivo local e autoridades sanitárias competentes;

•

Informar todas as contratações e despesas realizadas pelo
Município para enfrentamento ao Covld-19, observados os

dados mínimos exigidos pelo art. 4° da Lei Federal n"

13.979/2020, especialmente quando se tratar de contratação
fundamentada nesta ultima ou na Lei Estadual n° 14.257/2020;

•

•

Disponibilizar cópias Integrais de processos lldtatórlos, dispensas
e Inexibllldade, dos chamamentos públicos ou qualquer forma de
contratação de terceiros;
Disponibilizar processos de pagamentos, comprovantes de
liquidação de despesas, das notas fiscais, e de outros
documentos vinculados ás contratações e despesas relacionadas

LICENÇA

ao combate ao Covld-19
6 MESES

DO FORNECIMENTO/SERVICO

1 -O fornecimento dos produtos/serviços ocorrerá parceladamente e/ou na integralidade,
de acordo às necessidades das Secretarias interessadas, em local indicado na
Autorização de Fornecimento/serviço, no prazo máximo de 2(dois) dias úteis a contar
do recebimento da mesma.

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro • CEP:45.545-000• CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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CIDADE DAS CANOAS

2 -Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega
dos produtos e realização dos serviços.

3 - A contratante poderá rejeitar os produtos/serviços entregues em desacordo com as
especificações, sem ônus para a Administração Pública.

OBS: Esse processo administrativo será encaminhado para o setor de compras, onde
será realizado no mínimo 03 cotações, para apurar o valor estimado da despesa.
Atenciosamente,

Ubaitaba - BA,03 de julho de 2020

^

*

Leilgj^rfcké Anjos
Secretário Municipal de AdmirflitíSção

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro •CEP:45.545-000. CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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CIDADE DAS CANOAS

Ao Setor de Contabilidade

Após a realização de cotações e mapa comparativo, referente a solicitação que tem
objeto a contratação de empresa para disponibilizaçAo de software/portal
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS AO
COMBATE A COVID-19, ATENDENDO ASSIM A RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA

BAHIA E DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DA BAHIA, sollcito que este setor Informe

acerca da existência de dotação orçamentária para assegurar as despesas
relacionadas com a eventual contratação, visando à deflagração do processo llcitatório,
cujo valor global estimado é de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)/. Sollcito que
após análise, encaminhe ao setor competenteconforme fluxo de despesa.

Ubaltaba-Bahia, 03 de julho de 2020.

Atenciosamente,

Eríca doa^ntos Lemos

Setór de Compras

Rua Rafael Oliveira,01 Centro • CEP:45.545-000 • CNPJ:016137309/0001-68
Ubaltaba - BA.
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Si

notas fiscais, e de outros documentos
vinculados ás contratações e despesas
relacionadas ao combate ao Covid-19

comprovantes de liquidação de despesas, das

contratação de terceiros;
Disponibilizar processos de pagamentos,

• Disponibilizar cópias integrais de processos
licitatórios, dispensas e inexibilidade, dos
chamamentos públicos ou qualquer forma de

na Lei Estadual n* 14.257/2020;

13.979/2020,especialmente quando se tratar
de contratação fundamentada nesta ultima ou

exigidos pelo art.4'da Lei Federal n"

realizadas pelo Município para enfrentamento
ao Covid-19, observados os dados mínimos

Informar todas as contratações e despesas

autoridades sanitárias competentes;

emanadas do poder executivo local e

Informar medidas adotadas e orientações

AO COMBATE A COVID-19;

LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS

DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE/PORTAL

(MESES)

LICENÇA

Rf-ÀÜnidtv.-ij

600,00

R$ 3.600,00

R$ 1.800,00

R$ 10.800,00

yalói^^lí

R$ 9.600,00

''yãíq^fírôfeilfp

R$ 1.600,00

CONTRATAÇAO de empresa para DISPONI de SOnWARE/PORTAL DESTINADO EXaUSI PARA O LANÇA DE INFORMWNCUlAWgA^

R$ 1.333,33

í^yMÍDIíi^CQR;:

r- íMÉDWiyfttpR

R$ 8.000,00

Rede Geral
PROPOSTA PE PREÇOS - COTAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA,
EMPRESA: Rede Geral Serviços LTDA
CNPJ: 08.241.186/0001-82

END.COMERCIAL: Av. Gov. Joio Durval Carneiro, 3665-Sala 1611 — Edf. Multiplace Boulevard — São João — Feira de Santana UF:
Bahia - CEP.:44.051-605

FONE/FAX:(75)3622-0970 |E-MAIL: rlcardo@redegeral.com.br
|
CONTATO: Ricardo Cedraz
VALIDADE DA PROPOSTA:60(sessenta) dias
REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Schuenemann Cedraz

OBJETO: Contratação de empresa para disponiblllzação de software/portal destinado exclusivamente para o lançamento de
Infornriações vinculadas ao combate a Covld-19, atendendo assim a recomendação do Tribunal de Contas da Bahia e do Ministério
Público de Contas da Bahia, conforme especificações abaixo:

Contratação de empresa para disponiblllzaçâo de software/portal
destinado exclusivamente para ao lançamento de Informações em

Licença

R$600,00

6 meses

R$3.600,00

tempo real, vinculadas ao combate a Covld-19;

>lnformar medidas adotadas e orientações emanadas do poder
executivo local e autoridades sanitárias competentes;
>lnformar todas as contratações e despesas realizadas pelo Município
para enfrentamento ao Covld-19, observados os dados mínimos exigidos
pelo art. 4° da Lei Federal n. 13.979/2020, especialmente quando se
tratar de contratação fundamentada nesta última ou na Lei Estadual n.
14.257/2020;

>Dlsponlblllzar cópias Integrais de processos llcitatórios, dispensas e
Inexigibllldade, dos chamamentos públicos ou qualquer forma de
contratação de terceiros;

>Dlsponlblllzar processos de pagamentos, comprovantes de liquidação
de despesas, das notas ficais, e de outros documentos vinculados às
contratações e despesas relacionadas ao combate ao Covld-19
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$3.600,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA- R$3.600,00(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)
PRfiãO DE VALIDADE DA PROPOSTA:60(SESSENTA) DIAS

Declaramos que no preço ofertado estão Inclusas todas as despesas necessárias para o serviço objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as
despesas, tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais. Impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscals, seguros e
demais despesas Inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente;
Feira de Santana,01 de julho de 2020,

REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
08.241.186/0001-82
RICARDO SCHUENEMANN CEDRAZ
CPF:032.264.655-06

fÕ^.241.186/00O-I-áSl
iteoe mRM.seRvicos lti)A4í«
Av.OoY.Ueto OumiCameNro,
Sala 1M1«Muüi^piiea detôavatd

.

stoJoao>ceA:44.«5i409

Lmm»

fainKdlallantana^OA

I
a

Rede Geral Serviços Ltda-Av. Gov.João Durval Carneiro,3665-Sala 1611- Edf. Multiplace Boulevard -São João- Feira de Santana - Ba CNPJ:08.241.186/0001-82
I
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/^IMAP
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA-BA

OBJETO: Contratação de empresa para disponibílizaçâo de software/portal destinado exclusivaniente para o
lançamento de Informações vinculadas ao combate a Covld-19,atendendo assim a recomendação do Tribunal de Contas
da Bahia e do Ministério Público de Contas da Bahia,conforme especificações abaixo:
EMPRESA:INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IMAP
CNPJ: 05.277,208/0001-76
ENDEREÇO: Av. da França, 393, sala Pelourinho - HUB Salvador, 2 Andar, Comercio 40.010-010 - Salvador, BA
Telefòne/FAX;(71)3038-9300/3450-1514- E-maÍf:lícitaç§o.imap@gmail.com
PROPOSTADE PREÇOS
Item

DESCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS
Contratação de empresa para disponibílizaçâo de software/portal

UND

QTDE

VLRUNT

VLR TOTAL

i.moo

R$
10.600,00

destinado exclusivamente para ao lançamento de ínfbnnaçõesem
tempo real, vinculadas ao combate a Covid-19;

>lnformar medidas adotadas e orientações emai^as do poder
executivo local e autoridades sanitárias competentes;
>lnformar todas as contratações e despesas realizadas pelo
Município para enfrentamento ao Covid-19,observados os dados
mínimos exigidos pelo art 4® da Lei Federal n. 13.979/2020,
1

especialmente quando se tratar de contratação fundamentada

Licença

nesta úlbma ou na Lei Estadual n. 14.257/2020;

06

Meses

>Di^nibílizar cópias integrais de processos iícitatórios,
dispensas e inexígibíridade, dos chamamentos públicos ou
qualquerforma de contratação de terceiros;
>Dísponibilizar processos de pagamentos, comprovantes de
liquidação de despesas,das notas ficais,e de outros documentos

vinculai às contratações e despesas relacionadas ao combate
ao Covid-19
TOTAL GERAL

TOTAL GERAL POR EXTENSO(DE ML E OITOCENTOS REAIS)

R$10.800,00

Validade da Proposta:60(sessenta)dias

Declaramos que no preço ofertado estão Inclusas todas as despesas necessãnas ao fornecimento do objeto desta cotação de preços,
sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas,como transporte, alimentação, tributos, emolumentos,contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras não especificadas e que estamos cientes de que não ca^ quaisquer reivindicações
devidas a erros nesta avaliação

Salvador-Ba.,03 de julho de 2i

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IMAP

05.277.208/0001-76
MAP-fcwffiutoMunfc^deAdmlnbtfaçfoPfflriica

Av.lia Fnmça,n"^sala Pietoiolnho,HUB

Rômulo Augusto Silva Santana-Consultor

Salvador,2"andv,Coinstio

CPF 180.230.295-68

CEP 40010410-SalvadoifflA

Celular. 71.99207.8220e 71.99696.3232

71 3038-9300
71 3342-3653
71 3450^116

Instituto Municipal de Administração Pública
Av. da França, 393, sala Pelourinho -HUB Salvador,

2 Andar,- Comercio 40.010-010-Salvador, BA
lmap.org.br
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MUmPUBLiK

PROPOSTADE PREÇOS COTAÇAO

PrefeituiaMunicipaldeUbaitaba - Ba

ASSUNTO: Contratação de empresa para disponibilização de software/portal destinado exclusivamente para o lançamento de informações vinculadas
ao combate a Covid-19, atendendo assim a recomendação do Tribunal de Contas da Bahia e do Ministério Público de Contas da Bahia, conforme
especificações constantes do Termo deReferêncía.
Att.

Sr.(a)Prefeito(a),
LOTE
1

especmcaçAo dos serviços

ITEM

01

UNIDADE

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALORES R$
UNITÁRIO

TOTAL

Contratação de empresa para disponibilização de sofiware^rtal destinado
exclusivamente para ao lançamento de informações em tempo real, vinculadas
06

Licença

80cmnbate aCovid-19;

R$1.600,00

R$9.600,00

Meses

>Iníbrmar medidas adotadas e oientações emanadas do poder executivo local e

>Infomiar todas as contratações e despesas realizadas pelo Município para
enfientamento ao Covíd-19,observados os dados mínimos exigidos peloart. 4°
da Lei Fedoal n. 13.979/2020,especialmente quando se tratar de contratação
fundamentada nesta última ou naLei Estadual n. 14.257^020;
>Disponibnizar cópias integrais de processos lichatórios, dispensas e

inexigibilídade,dos chamamentos públicos ou qualquer íbrma de contratação
deterceiros;

>Disponibilizar processos de pagamentos, comprovantes de liquidação de
despesas, das notas ficais, e de outros documentos vinculados às contratações e
despesas relacbnadas ao combate ao Covid-19;
VALORTOTALESTIMADOMENSAL

VA1jORTOTALESTIMADOGLOBALPARA06(SEIS)MESES

R$1.600,00

R$9.600,00

1.Validade daproposta:60(sessenta dias).
2.Declaramos, para osdevidos fins,(pie nos preços cotados estão mcluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impcKtos,taxas,custos de
entrega,soutos,e quaisquer outroscustos incidentes.

Feira deSantana Bahia,03 dejulho de2020.

JJ.S.SILVAME - MultiPublik

CNPJ,n»21.784.056/0001-54
Josivaldo J.Santana Silva Sócios diretor

TEL.075 3226.0606 / SITE. ww.indap.org.br / E-MAIL. (X)ntato@indap.org.br
Ed.Multiplace,1 l^AndariSala 1104,Sbop. Boulevard, Av.João DurvalCameiro,n'*3665,Feirade
Santaira/BA.
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07/07/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

08^41.186/0001-82

DATA DE ABERTURA

14/08/2006

CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

I^DE GERAL SB?VICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

RB)EGB%AL

BPP

CÓDIGO E descrição DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica,de vfdeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIViOAOES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

58.12-3-01 - Edição de Jornais diários
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vfdeos e de programas de televisão não
especificadas anteriormente

59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74Ú20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
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
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente,sem operador
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos,exposições e festas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DE»:RtÇAO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2•Sociedade Bnpresária Limitada
LOGRADOURO

NUMB^O

COMPLEMENTO

AV GOVSRNADOR JOÃO DURVAL CARNBRO

3665

SALA 1611 MULTIPLACEBOULEVARD

CEP

BA[RRQA)iSTR(TO

MUNICÍPIO

UF

44.051-605

SAO JOÃO

FHRA DE SANTANA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CONTASH^O@CONTASNEr.COM £R

(75)2101-2999

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVB.(EFR)

SfTUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SfTUAÇAO CADASTRAL
14/08/2006

MOTIVO DEsituação CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 07/07/2020 às 11:54:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1
1/1
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N« 4e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ n*" 08.241.186/0001^

HUMBERTO SCHUENEMANN CEDRAZ nacionalidade BRASILEIRA, nascido

em 02/02/1982,
EMPRESÁRIO,
HABILITAÇÃO
domiciliado na

CASADO em regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS,
CPF
002.914,015-38, CARTEIRA NACIONAL DE
n® 01227318893, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e
RUA TUUCA, 1151. CASA B07, PARQUE IPÊ, FEIRA DE

SANTANA BA CEP 44.054-249,BRASIL.

RICARDO SCHUENEMANN CEDRAZ nacionalidade BRASILEIRA, nascido em

10/10/1987, CASADO em regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS,
EMPRESÁRIO, CPF n® 032.269.655-06, CARTEIRA NAOCNAL DE
HABILITAÇÃO u° 03752950544, órgáo expedidor DETRAN - BA, residaite e
domiciliado na RUA ARTEMIA PIRES FREITAS, 8220, CASA K12, SIM,FEIRA
DE SANTANA BA CEP 44.085-370,BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial REDE GERAL SERVIÇOS
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidam^te arquivado nesta Junta
Com^cial do Estado da Bahia,sob NIRE n® 29202941111,com sede Avraida Getólio
Vargas, 2437, Saia 203, Santa Mônica, Feira de Santana, BA, CEP 44.077-015,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n®

08.241.186/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajudam a presente alteração

contratual e consolidação, nos termos da Lei n® 10.406/ 2002, mediante as condições
estabdecidas nas cláusulas seguintes:
ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA A sociedade passa a exerce suas atividades no seguinte
endereço sito à AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO» 3665,
SALA 1611, MULTIPLACE BOULEVARD,SÃO JOÃO,FEIRA DE SANTANA
BA,CEP44.051-605u
OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: ATIVIDADES
DE roODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA,DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE
TELEVISÃO EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS SERVIÇOS DE MIXAGEM
SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL ATIVIDADES DE PÓSPRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS £ DE PROGRAMAS DE
TELEVISÃO ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE
MÚSICA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE

Req: 81800000221620

Página 1

Certifico o Registro sob o n** 97745669 em 23/03/2018
Protocolo 189546310 de 19/03/2018

JVCCB

Nome da empresa REDE GERAL SERVIÇOS LTDA NIRE 29202941111
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMElNrTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 86486576187690

Esta cópia foi autenticada cBgitalmente e assinada em 23/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 4e CONSOLmAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ n''08^41.186/0001^2

COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS PORTAIS» PROVEDORES DE CONTEÚDO E
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE
ATIVIDADES I»: PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS £ SUBMARINAS
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS £

ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO SERVIÇOS COMBINADOS DE

ESCRITÓRIO £ APOIO ADMINISTRATIVO FOTOCÓPIAS SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS,CONGRESSOS,EXPOSIÇÕESE FESTAS INCLUINDO
OU NÃO O FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA OPERAR A INFRA-ESTRUTURA

DOS LUGARES ONDE OCORREM ESSES EVENTOS PRODUÇÃO £ PROMOÇÃO
DE EVENTOS ESPORTIVOS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE

ATLETAS E

ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM POR CONTA PRÓPRIA EM
ATIVIDADES ESPORTIVAS,ÁRBITROS£JUIZES

CNAE FISCAL

5911-1/99 — Atividades de produção dnanatográfica,de vídeos e de programas de
televisão não especificadas anteriormoite

5812<^/01 — Edição dejornais diários

5912-0/02 — Serviços de mixagera sonora em produção audiovbual
5912-0/99—Atividades de pós-produção cinematográfíca,de vídeos e de programas
de televisão não especificadas anteiiorm^te
5920-1/00—Atividades de gravação de som e de edição de música
6202-3/00 — Desravolvímrato e lic«iciamento de programas de computador
customizávdis

6319-4/00 — Portais,provedores de conteúdo e outros serviços de Informação na
intemet

7319-0/99—Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7420-0/02 — Atividades de produção de foti^rafias aéreas e submarinas
7420-0/04 — Filmagem de festas e eventos
7739-0/03 — Aluguei de palcos,cobmturas e outras estruturas de uso temporário,
exceto andaimes

7739-0/99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais
não especificados anteriormente^ sem operador
8211-3/00 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9/01 — Fotocópias
8230-0/01 — Serviços de organização de ftiras,congressos,exposições e festas
9319-1/01 — Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99-Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 4e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ n*" 08.241.186/0001-82

DO CAPITAL SOCIAL

CLÃUSULA TERCEIRA. O c^tai anterior que era de RS IOO.OOO,(H)(Cem Mil
Reais)totalmente integraiízado passa a ser de RS 350.(H)0,00(Trezentos e Cinqu^ta
Mil Reais), em moeda corrente nacional, representado por 350.000 (Trezentas e
Cinqüenta Mil) quotas de capital, no valor nominal de RS 1»00(am real) cada uma,
cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado,neste ato, pelos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Em decorr^cia do aum^to do edital social este fica
assim distribuído:

A- HUMBERTO SCHUENEMANN CEDRAZ,com 175.000(Cento e Setenta e

Cinco Mil) Quotas, pofaz^do um total de RS 175.000,00(Cento e Setenta e
Cinco Mil Reais)integralizado.
B- RICARDO SCHUENEMANN CEDRAZ,com 175.000 (Cento e Setimta e
Cinco Mil) Qootas, perfazraido um total de RS 175.000,00(Cento e Setenta e
Cinco Mil Reais)integralizado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A integralízação das cotas ora subscritas será efetuada da
seguinte forma: HUMBERTO SCHUENEMANN CEDRAZ, no valor de RS
125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mfl Reais) e RICARDO SKTHUENEMANN

CEDRAZ, no valor de RS 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais) sendo
ambos,com a utilização do saldo da conta lucros acumulados.

DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO
CLÁUSULA QUARTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Na cessão de quotas fica assegurado os sócios, em
igualdade de condições e preço dir^o de prefierência para sua 8quisiçSk>. Caso se trate
de venda, pdo preço negociado, pdio mesmo preço e condições de pagamrato. Se o
negócio for permuta pelo valor atiibuíck) às quotas sociais. Cbso se trate de dação em
pagamCTto, ou de qualquer outra espécie,pelo valor da obrigação a ser solvida.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL NM e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ

08^41.18(í/0001-82

PARÃGRAFO SEGUNDO. Se todos os sócios manifestarem seu dirdto de
preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das
quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais
sócios p<3derão, no prazo adicional de 10(dez) dias, adquirir pró-rata, as quotas e/ou
direitos que sobejarmn.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A Sociedade somente poderá exercer o direito de
preferência na aquisição total ou parcial das quotas,se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO.No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante
serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24(vinte e quatro)
parcelas moisais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60(sessenta) dias
contados da data da retirada,sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO.Não depmiderá de provação dos demais sócios se a cessão
de quotas for feita para descendente do sócio cedente.

CLÁUSULA QUINTA. A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a.provação
de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em
conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa,que se dará nos
termos art 1.085 da Lei 10.406,de 10 dejaneiro de 2002.

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá SEPARADAMENTE
aos

sócios

HUMBERTO

SCHUENEMANN

CEDRAZ

ou

RICARDO

SCHUENEMANN CEDRAZ com os poderes e atribuições de representar ativa e

passivanente a sociedade, em juízo ou fora dele, podoido praticar todos os atos
compreendidos no objeto social. Sempre no interesse da sociedade.

PAüRÁGRAFO PRIMEIRO. Ficam facultados os administradores, atuando
SEPARADAMENTE, nomear procuradores, para um período determinado ou
indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem
praticados pelos procuradores assim nomeados.

4ô^
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 4e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ o" mk241.186/0001-S2

PARÁGRAFO SEGUNDO. Ficam permitidos os administradores^ atuando

SEPARADAMENTE, conceder fianças ê/cm avais, bem como contrair obrigações de
qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO. £m caso de fòlecimento, interdição, recesso,
incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstancia que impossibilite o

exercício da administração de aÃgum dos administradores, a administração da sociedade
caberá ao(s) administrador(e) sobrevivente(s) e/ou capaz (es), de forma isolada, caso
sobrevenha apenas um administrador,ou conjuntamente, caso sobrevenham mais de um
administrador.

PARÁGRAFO QUARTO.Em caso de falecimento,interdição, recesso, incapacidade
fisica ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da
administração de todos os administradores, a administração cab^ aos demais sócios da
sociedade, com poderes de administração limitados aos atos gerais de administração, de
tal modo que ditos administradores só poderão alienar a titulo oneroso ou gratuito, dar
em garantia, doar, ceder, comfxar ou voider imóveis ou prmicar quaisquer atos de
disposiç^ de bens,mediante ainovação de 75%(setenta e cinco por cento)do capital.

PARÁGRAFO QUINTO. No ex^cído da admmistração, os administradores terão
direito a uma retirada mensal a tftiilo de pró labore cujo valor s^á definido de comum
acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não
estto impedidos de exercerem a administração da sodedade, 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 Mimoitar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a econmnia popular,
contra o sistema füiancdro nadonal,contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo,fé pública ou propriedade.

DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercicío social, em 31 de dezembro, os
administradmes prestarão contas justificadas de sua administração, proced^ido á
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo os sócios,na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ d!* OS.241.186/0001-82

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros
poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A di^buição dos lucros poderá não obedecer à
participação do sódo desde que aprovada pelos sócios cotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. É permitida a distribuição antecipada dos lucros do
exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade
de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Ciq>ital Social, de
acordo com o artigo 1059 da Lei n** 10,406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA. O eventual Êdecimento ou inctq)aci<]ade de sócio não
dissolvoá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá
com o(s)sócio(s),juntamente com os herdeiros ou sucessores,confmxne o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO. Não srado possível ou inexistíndo interesse do(s) hOTdeiio(s)
ou sucessor (es) do sócio felecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes
formas:

a)
Re^bolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido
ou incapaz,apurados e liquidados com base na situação patrímonial da sociedade,à data
da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até
60 (sessenta) parcelas, conforme delib&ado pela mai<HÍa, com pagamentos mensais e
iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60(sessenta) dias contados da data do
evento,com correção pelo IGMP ou índice que venha a substitui-lo.
b)
Cisão pardal da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro,
sucessor ou representante do sócio faleddo, incapaz ou impedido, a parte patrimonial
proporcional à sua participação sodetária.

Em fiace das alteraçdes adma,consolida-se o contrato social,nos termos da Ld
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ n''08.24I.lS<»/0001-82

CONSOLIDAÇÃO

HUMBERTO SCHUENEMANN CEDRAZ nacionalidade BRASILEIRA, nascido

em 02/02/1982,
EMPRESÁRIO,
HABILITAÇÃO
domiciliado na

CASADO em regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS,
CPF
002.914.015-38, CARTEIRA NACIONAL DE
n® 01227318893, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e
RUA TITUCA. 1151, CASA B07, PARQUE IPÊ, FEIRA DE

SANTANA,BA,CEP 44,054-249,BRASIL.

RICARDO SCHUENEMANN CEDRAZ n^onatidade BRASILEIRA, nascido em

10/10/1987, CASADO em regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS,
EMPRESÁRIO, CPF n® 032.269.655-06, CARTEIRA NAOONAL DE
HABILITAÇÃO n® 03752950544, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e
domicüiado na RUA ARTEMIA PIRES FREITAS, 8220, CASA 12K, SIM. FEIRA

DE SANTANA,BA,CEP 44.085-370,BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresaria! REDE GERAL SERVIÇOS
LTDA,registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta
Com^cial do Estado da Bahia, sob NIRE n® 29202941111, com sede Avenida
Governador João Dorval Cametro, 3665, sala 1611, Miiltiplace Bonlevard, São João,
Feira de Santana, BA,CEP 44.051-605. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Jarfdica/^^ sob o n® 08.241.186/0001-S2, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei n® 10.406/ 2002,
mediante as condições estabelecidas nas clánsulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL,DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial REDE GERAL
SERVIÇOS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: AVENIDA GOVERNADOR

JOÃO DURVAL CARNEIRO,3665,SALA 1611, MULTTFLACE BOULEVARD,
SÃO JOÃO,FEIRA DE SANTANA,BA,CEP 44.051-605.

CLÁUSULA TERCEIRA.A sociedade poderá,a qualquer tempo,abrir ou fechar filiai
ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos
corre^H>nd^tes das sócias, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do
art. 1.076 da Lei n® 10.406/2002.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N"4e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ D*" 08.241.186/0001-82

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÃUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objetivo: ATIVIDADES DE
PRODUÇÃO CINEMATOGRÃFICA, DE VÍDEOS £ DE PROGRAMAS DE
TELEVISÃO EDIÇÃO DE JORNAIS DIÃRIOS SERVIÇOS DE MIXAGEM
SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL ATIVIDADES DE PÓS>
PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE
TELEVISÃO ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE
MÚSICA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR CUSTOMlZÃVEiS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS £ SUBMARINAS
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E

ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO SERVIÇOS COMBINADOS DE

ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO FOTOCÓPIAS SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS,CONGRESSOS,EXPOSIÇÕES£FESTASINCLUINDO
OU NÃO O FORNEOMENTO DE PESSOAL PARA OPERAR A INFRA-ESTRUTURA

DOS LUGARES ONDE OCORREM ESSES EXHSNTOS PRODUÇÃO E PROMOÇÃO
DE

EVENTOS ESPORTIVOS

ATIVIDADES

ESPORTIVAS

DE

ATLETAS

E

ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM POR CONTA PRÓPRIA EM
ATIVIDADES ESPORUVAS,ÁRBITROS E JUIZES

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 14/08/2006 e o prazo
de duração é por tempo indeterminado.
DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social subscrito é de RS 350.000,00 (Trezentos e
Cinqüenta Mil Reais), representado por 350.000 (Trezentas e Cinqüenta Mil)
Quotas de capital, no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, totalmente
subscrito e integralizado moeda commte do país, distribuído da seguinte forma entre as
sócias:

A- HUMBERTO SCHUENEMANN CEDRAZ,com 175.000(Cento e Setenta e
Cinco Mil) quotas, perfazmdo um total de R$ 175.000,00(Cento e Setenta e
Cinco Mil Reais).
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 4« CONSOL0>AÇAO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ a*" OS.241.186/0001-82

B- RICARDO SCHUENEMANN CEDRAZ, com 175.000(Cento e Setmia e
Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de RS 175.000,00(Cento e Setenta e
Cinco IVfil Reais).

DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indívisiveis e não poderão

cedidas oo

transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate
de venda, pelo preço negodado, pelo mesmo ]H'eço e condições de pagamento. Se o
negócio for peimuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em
pagamento,ou de qualquer outra espécie, pelo valor da oluigação a ser solvída.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se todos os sócios manifestarem seu direito de

preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das
quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais

^ios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pró-rata, as quotas e/ou
direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A Sociedade somente poderá exo-cer o direito de
prefer&icia na aquisição total ou parcial das qur^as,se os sódos não o exercera.

PARÁGRAFO QUARTO.No caso do Parágrafo antedor,os haveres do sócio retirante
serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, á data da
resolução, verificada cti balanço e^)ecialmente levantado e pago em 24(vinte e quatro)
parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60(sessenta) dias

contados da data da r^íra^ sem incidência de correção monetária.
PARÁGRAFO QUINTO. Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão
de quotas for feita para descendente do sódo cedente.

CLÁUSULA OITAVA. A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação
de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de s/ens haveres será realizado em
conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos
termos art. 1.085 da Lei 10.406,de 10 dejaneiro de 2002.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N''4e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ n''08^41.186/0001-82

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas» mas todos re^)ondem solidaríamente pela integralizaçSo do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO £ DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá SEPARADAMENTE
aos

sócios

HUMBERTO

SCHUENEMANN

CEDRAZ

ou

RICARDO

SCHUENEMANN CEDRAZ com os poderes e atribuições de representar ativa e
passívam^te a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos
compre^didos no objeto sodal. Sempre no intaesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Ficam facultados os administradores, atuando
SEPARADAMENTE, nomear procuradores, para um período determinado ou
indeterminado, devendo o instnimento de procuração especificar os atos a ser^
praticados pelos procuradores assim nomeidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Ficam

p^mitidos os administradores, atuando

SEPARADAMENTE, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de
qualquer natureza,mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Em caso de falecim^to, interdição, recesso,
incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o
exercício da administração de algum
administradores,a administração da sociedade
caberá ao(s) administrador(e) sobrevivente(s) e/ou capaz (es), de forma isolada, caso
sobrevenha speaas um administrador, ou conjuntamente,caso sobrevOTham mais de um
administrador.

PARÁGRAFO QUARTO.£m caa) de falecimento, interdição, recesso, incapacidade
fisica ou mental, ou qualqu^ outra circunstância que impossibilite o exercicio da
administração de todos os administradores, a administração caberá aos demais sócios da
sociedade,com pod»^ de administração limitados aos atos g/srsás de administração, de
tal modo que ditos administradores só poderão alienar a titulo oneroso ou gratuito, dar
em garantia, doar, ceder, comprar ou vender imóveis ou praticar quaisquer atos de
di^sição bens,mediante aprovação de 75%(setenta e cinco por cento)do capital.

PARÁGRAFO QUINTO. No exercicio da administração, os administradores terão
direito a uma retirada mensal a titulo de pró labore cujo valor será definido de comum
acordo entre os sócios.

Req: 81800000221620
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por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N» 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ n** 08.24L1S6/0001-82

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da
lei, que não estão impedidos de exCTcerem a administração da sociedade, por lei
especial ou era virtude de condenação oiminal,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 inevarícação, peita ou suborno,concussão,peculato ou contra a economia
popular, connra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo,fé pública ou propriedade.

DO RESULTADO £ DA SUA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada ex^cicio social, em 31 de
dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros
poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do pmodo apurado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A distribuição dos lucros poderá não obedecer á
participação do sócio desde que 2q>rovada pdos sócios cotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. É permitida a distribuição antecipada dos lucros do
exercício, obsovadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade
de rqmsição dos lucros quando a distríboiçâK) antecipada afetar o C^ital Social, de
acordo com o artigo 1059 daLd n" 10.406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O eventual falecimento ou incapacidade de
sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará coro as atividades sociais, que
prosseguirá com o(s) sócio(s),juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o
caso.

Req:81800000221620
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Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N"4e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ n® 08.241.186/0001-82

PARÁGRAFO ÚNICO. Não sendo possível ou inexístmdo interesse do(s)herdeiro(s)
ou sucessor (es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes
fonnas:

a)
Reâoibolso do valor monetário de todos os haveres do sócio decido,impedido
ou incapaz,apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade,à data
da lesolução, verificada mn balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até
60 (sessenta) parcdas, conforme deliberado pela maicnia, com pagamentos mensais e
iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60(sessenta)dias contados da data do
evento,com correção pelo IGMP ou índice que venha a substitui-lo.
b)

Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro,

sucessor ou re|vesentmite do sócio f^ecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial
proporciona] à sua participação societária.

DA RATIFICAÇÃO£ FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumpiimento dos
direitos e obrigações resultantes do contrato social pennanece FEIRA DE SANTANABA.

£,por estmem assim justos e ccnitratados, assinam este instrum^to.
FEIRA DE SANTANA-BA,14 de Março de 2018.

4k

J

^
—
HUMBERTO SCHUENEMANN
CEDRAZ
JMAIWCE
CPF:002.914.015-38

RICARDO SCHUENEMANN CEDRAZ
CPF:032.269.655-06

C£F440QI-0&6 i Fciia deSantana nBr"S

i Td:(7^3021-2933

J' 003^ ofício
TabeB9o;6iMtMwAntonloA(ves

«"«»«:««noíí^BwOtiolctmUjr

ms :
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REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
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188646310-19/03/2018

ATO

002-ALTERAÇAO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

NIRE 29202941111
CNPJ 08.241.186/0001-82
CERTinCO O REGISTRO EM 23/03/2018
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Certidão Negadve de Débitos

19/06^2020

^SE± PREFEITURA MUNICIPAL DE

'^^^.FEIRA DE SANTANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n^ 003, de 22
de Dezembro 2000- Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N/2020/72428
CONTRIBUINTE:

REDE GBtAL SB^VtCOS LTDA

AVBIIDA OOV.JOÃO DURVAL CARNSRO,3665,SALA 1611 - MUTIPLACE

ENDEREÇO:

BOULEVARD

CNPJ/CPF:

08.241.186/0001-82

inscrição IVaJNICIPAL:

35.772-3

BMSCRIÇAO DE LOCALIZAÇAO:

231.279-4

ATMDADE ECONÔIVBCA PRINCIPAL:

59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica,de vídeos e de
programas de televisão não especificadas anteriormente

DATA DA EMSSÃO DA CERTIDÃO:

19/06/2020

DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:

18/08/2020

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dividas de
resfmnsat^idade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda,Inclusive os Inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham
^do efetijsdos e que venham a ser apurados pela Searetaiia Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal
prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal n". 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.
Conforme o Arf. 215,§ 3", do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n". 003, 22 de dezembro 2000,
as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Mjnicipai cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: htti>y/wwwLsefaz.teiradesantana.ba.gov.br/certidao.

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte

e refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS.É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.

Código de verificação de autenticidade:

a0cdebfcf09e4c681 dei3ddf82e42f87
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\MAWsefiaziBirad8santana.ba.goubr/?pg=sei^cosonIin0&Certidao-de-debíto6=1#

1/1

25

Emissão: 19/06/2020 11:11

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
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°: 20201734010

razAo social

REDE GERAL SERVIÇOS LTDA

inscrição estadual

CNPJ

08Jt41.186/0001-82

069.744.527 -BAIXADO

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/06/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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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 DfVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.241.186/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabífídade 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 matríz 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.pgfh.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:01 do dia 28/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2020.

Código de controle da certidão: D99C.A5A8.B141.5D41
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: REDE GERAL SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.241.186/0001-82
Certidão n°: 14166212/2020

Expedição: 19/06/2020, às 11:12:25
Validade: 15/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que REDE GERAL SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n** 08.241.186/0001-82, 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.

Dúvid-is e sv;cief.r.oeíí: cndt.í? tst,* u.s.br
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Consulta Regularidade do Empregador

06/07/2020

Voltar

Imprimir

CAÊMA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

08.241.186/0001-82

Razão SocíaIrREDE geral serviços ltda me

Endereço:

av governador joao durval carneiro ases sala 711/ caseb /
FEIRA DE SANTANA / BA / 44052-064

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

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

Vaiidade:21/06/2020 a 20/07/2020

Certificação Número: 2020062102271159964177
Informação obtida em 06/07/2020 10:49:16

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

https://consulta-af.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1
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CIDADE DAS CANOAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 167/2020

Em resposta a solicitação formulada a respeito da existência de dotação

orçamentária para custear as despesas com a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
SOFTWARE/PORTAL
DESTINADO
EXCLUSIVAMENTE PARA O LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS

AO COMBATE A COVID-19, ATENDENDO ASSIM A RECOMENDAÇÕES DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS

DA BAHIA, venho a informa que existe previsão orçamentária, segue abaixo as
dotações:
ÓRGÃO; :

PROJETO/ATIVIDADE ;

UNIDADE

03.04.04/SECRETARIA

DE ADMINISTRAÇÃO

ELEMENTO

FONTE RECURSO

â;Ax5í'bÉSPESA •

ORÇAMENTARIA
03.04.04/SECRETAR

2103-GESTÃO DAS AÇÕES

339039- Outros

IA DE

DA SECRETARIA DE

Serviços de Terceiros

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

- Pessoa Jurídica

00

Atenciosamente,

Ubaitaba - Bahia, 06 de julho de 2020.

'André José da Sirva
Setor de Contabilidade

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro • CEP:45.545-000 - CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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PARECER EM DISPENSA DE LICITAÇÃO
Homologo e adjudico, nos termos do art. 24, da Lei 8.666/93.
Em 07 de julho de 2020

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipal de Ubaitaba

Processo administrativo n®. 167/2020

Dispensa n®. 085/2020

Versa este procedimento de Dispensa de Licitação para Contratação de Pessoa Jurídica:
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.241.186/0001-82, para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA

PARA

DISPONIBILIZAÇÃO

DE

SOFTWARE/PORTAL

DESTINADO

EXCLUSIVAMENTE PARA O LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS AO
COMBATE A COVID-19, ATENDENDO ASSIM A RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DA BAHIA
FUNDAMENTO LEGAL

O caso enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação capitulada no art. 24, inciso II, da
Lei no 8.666/93.

DO VALOR

O valor global do serviço/fornecimento é de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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CIDADE DAS CANOAS

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

A Dotação Orçamentária pela qual correrá a presente despesa é a seguinte:
ÓRGÃO

: PRGJCTQ/ATW^

UNÍDADE

;:

ÍFdNtÈíftECMR^

í ORÇAKflENTÁRiÁ
03.04.04/SECRETARIA

DE ADMINISTRAÇÃO

03.04.04/SECRETAR

2103 - GESTÃO DAS AÇÕES

339039- Outros

IA DE

DA SECRETARIA DE

Serviços de Terceiros

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

- Pessoa Jurídica

00

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Neste caso específicofoi realizado 03 cotações de preços, a fim de se apurar o valor de
mercado e foi contratado a empresa que ofereceu a melhor proposta no que se refere ao
valor.

A COMISSÃO:

Cleiton Luiz Per

(Presid

ores

Marco

(Me

oreno

Nathalía Rosa da Silva

(Membro)

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro • CEP:45.545-000• CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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DISPENSA N® 085/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 167/2020
PARA:SETOR DE LICITAÇÃO
DE; ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER LICITAÇÃO JULHO/2020

A Comissão de Licitação encaminhou ofício para esta Assessoria

Jurídica solicitando análise jurídica a respeito de realização de dispensa de
licitação, com a finalidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
SOFTWARE/PORTAL
DESTINADO
EXCLUSIVAMENTE PARA O LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES
VINCULADAS AO COMBATE A COVID-19, ATENDENDO ASSIM A
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA E DO
MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DA BAHIA. Passemos a análise do
assunto.

A dispensa pretendida tem por finalidade atender a necessidade

de a administração pública cumprir com a devida publicidade dos dados oficiais
relacionados ao covid-19 conforme recomenda o Tribunal e o Ministério Público
de Contas da Bahia, com fulcro no art.24. II. da Lei n° 8.666/93.

Cumpre ressaltar que não existe setor próprio no município para
atender a demanda relativa à prestação dos referidos serviços, sendo, assim,
necessária a contratação.

Considerando que os aspectos atinentes aos motivos

administrativos são de inteira responsabilidade da autoridade solicitante. não
cabendo manifestação por parte desta assessoria Jurídica neste particular.
resta a avaliação, mediante parecer, se o expediente em tela atende aos
critérios estabelecidos na legislação que rege as licitações e contratos
administrativos.

Rua Ralael Oliveira,01 - Centro.CEP:4S.54SOOO.CNPJ:016137309/0001-68
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Em sede de parecer, há de serem observados os documentos

carreados no processo administrativo, que apresentam as justificativas para a
realização da dispensa, bem como,a legalidade do procedimento.

Preliminarmente, há de se observar que a determinação para a
reaiizaçao de licitação pública tem hoje sede constitucional, mais precisamente

no artigo 37, XXi da nossa Carta Magna, onde ela é exigida para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, devendo-se assegurar, igualdade de
condições entre os participantes.

Assim, com base nas informações encaminhadas a esta
Assessoria Jurídica, passemos a opinar.

Trata-se o caso em tela de análise procedimento de dispensa de

licitação. No que diz respeito à dispensa de licitação, artigo 24, li, o percentual
estabelecido é de 10% (dez por cento) incidentes sobre os valores previstos
para outros serviços e compra.

Tais aquisições são chamadas no âmbito do ramo de licitações de

"Aquisição Direta", isto é, o artigo supracitado da lei permite que o
administrador negocie diretamente com o fornecedor do bem a ser adquirido o
menor preço e melhores vantagens para a Administração, sem a realização de
um procedimento licitatório.

Portanto, sempre ocorrerá dispensa de licitação, quando, embora

viável a competição, sua realização se mostra contrária ao interesse público, e,
como o interesse público é o fim a ser atingido pela Administração Pública, se a
competição se mostra contrária a este fim, ocorre à dispensa.
No caso em apreço, segundo a justificativa apresentada, a

contratação dos serviços faz-se necessária visando atender as exigências do
Tribunal de Contas da Bahia a secretária de administração viu a necessidade
de contratar uma empresa para ofertar um portai para lançamentos de
informações relacionadas ao combate do corona vírus(Covid-19).
A prestadora REDE GERAL SERVIÇOS LTDA, CNP.I:

08.241.186/0001-82, é empresa legalmente habilitada para os serviços,
ofereceu após pesquisas, menores preços de mercado, comprovou
qualificação técnica necessária à execução dos serviços, preenchendo, assim,
os requisitos autorizativos da contratação direta.
Rua Ra^el Oliveira,01 - Centro.CEP:4S.S4SU)00.CNPJ:016137309/0001.68
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A regularidade da proponente com as obrigações fundiárias e

previdenciárias resta comprovada pelas certidões anexas ao processo
administrativo.

O setor financeiro e contábii informou a disponibilidade
orçamentária para a realização da despesa, de acordo com o documento
anexo ao processo administrativo.

Tendo em vista o vaior da contratação, o setor de iicitações
sugere que a aquisição se dê por dispensa de licitação, pois as despesas
próprias de um processo licitatório tornariam onerosa a contratação.
No caso, está caracterizada a dispensabilidade do procedimento

em razão do valor do contrato, conforme se depreende do artigo 24, inciso II,
combinado com o artigo 23, inciso II, alínea "a", da Lei de Licitações.
Dessa forma, por tratar-se de compra cujo valor não supera os
10% (dez por cento) previstos no artigo 23, II, "a", da Lei n. 8.666/93, é
dispensável o processo licitatório, segundo a iiteralidade do artigo 24, inciso II,
supracitado.

Como em qualquer contratação direta, o preço ajustado deve ser

coerente com o mercado, restando tal adequação comprovada nos autos, eis
que a vaiidade da contratação depende da razoabilidade do preço a ser
desembolsado pela Administração Pública.

Diante do exposto, no caso apresentado para consulta, opinamos
pela possibilidade jurídica da dispensa de licitação, por estar em consonância
com a Legislação pertinente.

É o parecer.
Ubaitaba, 06 de julho de 2020.

JVl&ico Coelho da Silva
OAB/BA 26.239
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DIÁRIO OFICIAL

Quarta-feira

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

26 de Agosto de 2020
Ano IV - N°102

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO MS 165/2020
OBJETO:

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

PARA

DISPONIBILIZAÇÃO

DE

SOFTWARE/PORTAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA 0
LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19, ATENDENDO ASSIM A RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DA BAHIA
CONTRATADO (A):

REDE GERAL SERVIÇOS LTDA

CNPJ:

08.241.186/0001-82

DATA DE ASSINATURA:

07 DE JULHO DE 2020

VIGÊNCIA:

07/07/2020 a 31/12/2020 OU COM 0 PRESTAÇÃO TOTAL DOS
SERVIÇOS, OU 0 QUE OCORRER PRIMEIRO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

DISPENSA DE LICITAÇÃO NS 067/2020

"

ART 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 e art. 4° da Lei Federal NS 13.979 de 06
de fevereiro de 2020

VALOR GLOBAL:

R$ 3.600,00(Três mil e seiscentos reais)

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-8A Tel.:(73) 3230-1411|Gestor (a); Sueli Carneiro da Silva Carvalho
Esta ediçlo encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NS 165/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N» 085/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 167/2020

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
DISPONIBILIZAÇÂO DE SOFTWARE/PORTAL
DESTINADO

EXCLUSIVAMENTE

PARA

O

LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS
AO

COMBATE

A

COViD-19, ATENDENDO

ASSIM A RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PUBLICO

DE CONTAS DA BAHIA QUE CELEBRAM ENTRE

SI 0 MUNICÍPIO

DE UBAITABA-BA, E

A

EMPRESA REDE GERAL SERVIÇOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, Inscrito no CNPJ NS16.137.309/0001-68, com sede administrativa na Rua
Rafael Oliveira, ns 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir denominado CONTRATANTE, neste
ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada,
portadora do CPF MF ns 215.788.695-87, RG ns 01.659.478-96-SSP/BA, residente na Rua Cícero Ribeiro de

Castro, 56, Centro, Übaitaba-BA, CEP 45.545-000 e do outro lado. Empresa REDE GERAL SERVIÇOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado,inscrita no CNPJ (MF) NS 08.241.186/0001-82, estabelecida na Rua Av.

Getúlio Vargas, ns 2437,Sala 203, Santa Mônica, Feira de Santana-Bahia, CEP 44.077-015, representada neste
ato pele seu representante legal o Sr. RICARDO SCHUENEMANN CEDRAZ, residente e domiciliado na Rua
Brasil, 126, Capuchinhos, Feira de Santana-Bahia, CEP 44.076-270, Portador da Cédula de Identidade n^

866058333 SSP/BA e CPF ns 032.269.655-06, doravante designado simplesmente CONTRATADA, resolvem
firmar o contrato sob a regência da Lei Federal NS 8.666/93 e suas posteriores alterações e mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

A presente contratação decorre da DISPENSA DE LICITAÇÃO Ns 085/2020, a qual constitui peça integrante
deste instrumento, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL

0 presente instrumento contratual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÂO
DE SOFTWARE/PORTAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES
VINCULADAS AO COMBATE A COVID-19, ATENDENDO ASSIM A RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DA BAHIA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da execução dos serviços decorrentes
deste Contrato correrão à conta da dotação:
ÓRGÃO

UNIDADE

PROJETO

ELEMENTO DE

FONTE DE

ORÇAMENTÁRIA

ATIVIDADE

DESPESA

RECURSO

2103 - GESTÃO DAS AÇÕES

339039- Outros

DA SECRETARIA DE

Serviços de Terceiros

ADMINISTRAÇÃO

- Pessoa Jurídica

03.04.04/SECRETARIA DE

03.04.04/SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

00

Rua Rafael Oliveira,01 Centro-CEP:45.545-000< CNPJ:016137309/0001-68
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Parágrafo Único: Os recursos têm como origem o orçamento vigente do Município de Ubaitaba (BA) e, em
caso de prorrogação contratual, suas dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.

CLÁUSULA QUARTA-DO PRAZO CONTRATUAL
A vigência do presente contrato teráínício na data da assinatura e encerra no dia 31 de dezembro de 2020.

Parágrafo Único: O prazo estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do inciso 57,11 daLei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA-DOS PREÇOS CONTRATUAIS E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais),
conforme serviços descritos abaixo:
VALOR

01

VALOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

UNID

QT.

UNIT. R$

TOTAL

R$

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇAO DE

SOFTWARE/PORTAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA

O LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS AO
COMBATE A COVID-19;

•

Informar medidas adotadas e orientações
emanadas do poder executivo local e
autoridades sanitárias competentes;

•

Informar todas as contratações e despesas
realizadas pelo Município para enfrentamento
ao Covid-19, observados os dados mínimos

exigidos pelo art. 4° da Lei Federal n'*
13.979/2020, especialmente quando se tratar de

R$

R$

600,00

3.600,00

contratação fundamentada nesta ultima ou na
Lei Estadual n" 14.257/2020;
•

Disponibilizar cópias integrais de processos

licitatórios, dispensas e inexibilidade, dos
chamamentos públicos ou qualquer forma de
contratação de terceiros;
•

Disponibilizar processos de pagamentos,

LICENÇA

comprovantes de liquidação de despesas, das
notas fiscais, e de outros documentos vinculados

ás contratações e despesas relacionadas ao
6

combate ao Covid-19

MESES

O pagamento será efetuado após a execução total do serviço, por meio de transferência bancária, mediante
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável.
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0 pagamento será efetuado após a execução total do serviço, mediante apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo servidor responsável.

Parágrafo Primeiro: - As notas fiscais devem conter a discriminação do serviço com quantitativo
correspondente, acompanhada da comprovação da publicação, quando for o caso.

Parágrafo Segundo: - Ocorrendo divergência no faturamento, a Secretaria responsável pela fiscalização dos
serviços, devolverá as Notas Fiscais/Faturas à Contratada para correção.
CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE
Os preços serão fixos e irreajustáveís.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços objeto deste, serão contratados em forma de execução indireta sob o regime de empreitada por
preçosunitários, aferidos e pagosem parcelas mensais.

CLÁUSULA OITAVA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização pelo correto e integral cumprimento do contrato competirá ao servidor que a Contratante
indicar, o qual poderá apontar falhas ou ímpropriedades na execução dos serviços e determinar sua correção.

CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
1 - São obrigações do CONTRATANTE:

a) Remunerar a Contratada na forma prevista na Cláusula Quinta;
b) Orientar a Contratada quanto à melhor forma de execução dos serviços;
c) Prestar todas as informações solicitadas pela Contratada para o bom andamento dos serviços;
d) Declarar os serviços efetivamente prestados.
II'São obrigações da CONTRATADA:
a) Executar serviços de qualidade atendendo as orientações da CONTRATANTE;
b) Fornecer as informações solicitadas pela Secretaria responsável pela fiscalização dos serviços;
c) Manter, durante a execução do contrato,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;
d) Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos serviços objeto da presente licitação,
isentando, assim, a Contratante de quaisquer reclamações que possam surgir consequentemente ao
contrato, obrigando-se outro sim a reparar os danos causados, ou ressarcir as despesas deles
resultantes;

e) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços
objeto deste CONTRATO, bem como, ensejar, por todos os meios a seu alcance, o mais amplo

exercício de fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS SANÇÕES
I - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem
justificativas aceitas pelo órgão ou entidade promotores da licitação, sujeitará a Contratada às sanções
previstas na Lei Federal ns. 10.520/02 e na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

II - A inexecução parcial ou total do Contrato, de acordo com a gravidade da infração, ensejará as
seguintes penalidades: advertência, suspensão para licitar e contratar com o Município de Ubaitaba pelo
período de 2(dois) anos, declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito
Federal e Municípios por prazo de até 05{cinco) anos além de multa, conforme a seguinte gradação:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na realização do objeto
contratado, sobre o valor global do contrato;
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b) Multa será de 10%(dez por cento)sobre o valor global do contrato,em caso do não cumprimento do
objeto contratado;

§ 19- O valor das multas poderá ser deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso.
§ 29 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 39 - Considera-se não cumprimento do objeto contratual atraso superior a 30(trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
Constitui motivo para rescisão do Contrato, as situações previstas no art.78, na forma prevista no art. 79, com
as conseqüências do art. 80, todos da Lei N9 8666/93, garantido o contraditório e ampla defesa da
Contratada.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, unilateralmente pela Contratada, acarretará as seguintes
conseqüências,sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 9 8.666/93 e neste Edital:
a) Responsabilização pelos prejuízos causados à Contratante;
b) Retenção de créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Contratante.
Parágrafo Segundo - Em caso de rescisão administrative prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam
reconhecidos os direitos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo
seu pessoal, eximindo a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.
Parágrafo Primeiro - Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos os danos materiais e morais
causados aos seus empregados ou a terceiros, os seguros necessários à execução dos serviços.
Parágrafo Segundo - Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Ubaitaba (BA), para dirimirem as
questões e/ou controvérsias, com a renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
mesmo em especial ou de eleição.
E por estarem, concordantes, contratante e Contratada, com os termos, condições e cláusulas contratuais,

firmam o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de testemunhas
constituídas, que também assinam para os seus devidos e legais efeitos.
Ubaitaba - BA,07 de Julho de 2020.
MUNICÍPIO DETÍBAITABA
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO -Prefeita Municipal

(Contratante)

)
REDE GERAL SERVIÇOS LTDA
RICARDO SCHUENEMANN CEDRAZ- sócio
Contratada
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