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Mem nO00212018
luiu, 03 de setembro de 2018.

Da: Secretaria de Educação
Para: Setor de Compras

Assunto: Aditivo do Contrato nO036/2014

• Solicitamos que se proceda os trâmites necessários ao aditamento do Contrato nO

036/2014, desta Prefeitura com a Empresa Garcia Garcia Locadora e Empreiteira,

CNPJ nO10.583.280/0001-61, tendo em vista que a Empresa tem saldo a receber

referente ao Termo de Compromisso PAC206322/2013,celebrado entre o FNDE e o

Município, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção
de 01 quadra esportiva coberta na Praça Edmar da Silva Ferreira.

Atenciosamente,

Elize~e SouzaPereira
Secretária de Educação e Cultura

Decreto nO050/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU ~
ESTADO DA BAHIA lUlU

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87 P,,'i"'" I.M iii U±lP'"
A Força do Povo

OF. 2018 I LIC.

IUIU/BA, 03 de Setembro de 2018.

A Sra.
Bruna Neves de Oliveira
Contadora

Assunto: Solicita Parecer Contábil
Prioridade: ()Baixa ()Média ( X )Alta

PrezadoSr.,

Em função da necessidade de abertura de ProcessoAdministrativo de Licitação
encaminhamosos autos.

OBlETO:

"Parecer Contábil Para Aditivo de Prorrogação do Contrato 036/2014.

Contratação de Empresa de Engenharia Especializada Para Construção

de 1 (UmaOQuadra Poliesportiva Escolar Coberta, Na Praça Edmar da Silva Ferreira,

Conforme Termo de Compromisso PAC206322/2013 Celebrado Entre o FNDE e o

Município de luiu.

Saldo Do Contrato: R$ 163.659,13 (Cento e Sessenta e Três Mil e

Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Treze Centavos).

Solicitamos PARECERCONTÁBIL com base no inciso III, § 2°, do art. 7° da Lei
8.666/93 combinando com art. 16 da LC 101/2000, que sejam indicados os recursos
orçamentários por onde correrão as despesas,e que seja atestada sua adequação à LOA.

Dilson Pereira
Diretor de Comprase ecuçãode Contratos

Decreto 031/2017
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A For~D do Povo

PARECER CONTÁBIL
2018

EMENTA: Aditivo de Prorrogação do
Contrato 036/2014. Contratação de
Empresa de Engenharia
Especializada Para Construção de 1
(Uma) Quadra Poliesportiva Escolar
Coberta, Na Praça Edmar da Silva
Ferreira, no Município de Iuiu.

Ao Senhor,
Dilson Montalvão - Setor de Compras• Conforme ofício expedido V. Exa., informamos a existência de previsao de
recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes
de despesas com: '

Aditivo de Prorrogação do Contrato 036/2014. Contratação de Empresa de
Engenharia Especializada Para Construção de 1 (Uma) Quadra Poliesportiva
Escolar Coberta, Na Praça Edmar da Silva Ferreira, Conforme Termo de
Compromisso PAC206322/2013 Celebrado Entre o FNDEe o Município de Iuiu.

Em resposta, indicamos abaixo a existência da previsão de recursos
orçamentários que assegurem os pagamentos das obrigações decorrentes da
referida contratação.

Devendo a despesa ser empenhada através da seguinte dotação orçamentária:

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

Opinamos pela continuidade do processo, este é o parecer.

lUIU/BA, 03 de setembrode 2018.

Atenciosamente,

élruna Neves de Oliveira
CP': 013730.675-00
CRC-SA 03253610



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU ~
ESTADO DA BAHIA lUlU

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87 1j.j·"Úhi't-t. 'ii ".,p."
A Força do Povo

lUlU (BA), 03 Setembro de 2018.

Ofício n? 116

Ao
Sr. Anderson Pacheco
Encarregadode Licitaçõese Contratos
IUIU/BA

PrezadoSenhor,

Em razão da solicitação remetida através do oficio expedido pela Assistente

Técnica de Planejamento em que requer: Prorrogaçãodo Contrato 036/2014.
Contratação de Empresade EngenhariaEspecializadaPara Construção

de 01 (Uma) Quadra Poliesportiva Escolar Coberta, Na Praça Edmar da Silva
Ferreira, Conforme Termo de CompromissoPAC206322/2013Celebrado Entre o
FNDEe o Municípiode luiu.

Encaminho ao setor de licitação e contratos 01 ofício Expedido pela Assistente Técnico de

Planejamento, e Toda a Documentação, para participar de venda governamental, para

proceder à instauração de processo licitatório na modalidade indicada posteriormente pelo

setor jurídico.

DILSONPER MONTALVÃOJÚNIOR
Diretor do Departamento Comprase Execuçãode Contratos

Decreto 031/2 017

. - - - --------



CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - GARCIA GARCIA LOCADORA
E EMPRE:ITElRA LTDA

RUANCARLOGARC.IAARAÚJO, brasileiro, maior, nas cí.do em 16/11/1985,
sol t.e í.ro, comerciante, natural de Bmn 3esus da Lapa-BA, portador da
Cédula de Identidade RG n? 0'343744490 SSP/Bl\, inscrito no CPF sob o
n ? 019.114.755-92, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Cruz n "
158, bairro S~o Gotardo nesta cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Bah í.a , Cepo 47.600-600. SABRINAGARCIAARAÚJO, brasileiro, maior,
nascida em 11/06/1984, sol teír a, comerciante, natural de Bom ,Jesus
da :;:"apa-BA, portadora da Cédula (ie Identidade RG n° OSt4::(fl3843
SSP/BA, inscrita no CPF sob o n? CJl3.491.155-50, resj_~e!"'t(, E;
domi.ciliada a Rua Costa Pinto, n ? J..4C bairro, Ama r a.Lí.na,.. nesta
Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahi a , CeDo 4'1;'COG-OOO,
r eso I vem de comum acordo, cons ti t.u í.r uma sociedade ·1:1:ni tada
conforme cláusulas a seguir:

cLÁUSULA PRIMEIRA: F. sociedade qirará sob o nome empresarial de.
GARCIA GARCIALOCADORA. E EMPREITEIRA LTDA, e terá sede e domicilio
na Rua Osvaldo Cruz, n" 158, térreo bairro São Gotardo, nesta
cidade de Bom Jesus da Lapa-Ba, Cep.47.600-QOO.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de P$ 120.000,00 (cento e
vinte mi I reais) I

nominal de R$
íntegx"al i zada s ,

di v í dido em 12. OCO (doze mil quotas de va.l.o r
reais), cada urna, totalmente

em moeda corrente do Paí.s, e
10,00 (dez

nesta data,
distribuidas da seguinte forma:

.~-"

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto será
e equipamentos.
de construção.

Obras de urbani

Aluguel
Locação

s

de aut omóve í Sr

de máquinas ü

de pinturas em
motocicletas, máquinas,
equipamentos para obras
abras de acabamentos. ruas, praças e
calçadas. Reformas em prédios. escolas, praças e ruas.

cLÁUSULA QUARTA: A sociedade í.ní.ci ar-á suas a t ividades na dat a de 19
dE, Dezembro de 2008, e seu pra zo de duracão é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: lAs quotas são indi vis í veis e não poderão s e r
cedidas ou transferidas a terceiros sem o coneerrt í.ment;o do outro

I a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço
direi. to de preferência para a sua aqui s icão se postas à v8.T"J.da
formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual
pertinente.



.'

CLÁUSULA SEXTA: A responsabi.lidade
valor de suas quotas, mas todos
integralização do capital social.

de cada
respondem

sócio e restrita ao
solidariamente pela

•
CLÁUSULA SÉTIMA: A admini da sociedade cabe ao sócio
RUANCARLO GARCIA ARAÚJO, com os poderes e atribuições de
administrador autor Lzado c uso do nome empresarial, vedado, no

. + em ~""'1'"1' dedes es t ";"'01..\;"" ao interesse social ou assumirencan"o, H cti. v .~ ".,>c"L.",-,. 1 ,.. ~ ~_

obrigações sej a em favor de qual~uer do~ .quotistas cu de terceiros,
bem come onerar ou e.Lí.eria r ne ns 1ll10?e.1S da sociedade, sem
autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: ]:"'0 termino de cada exercício social, 31 ele
de zembro, o administrador prestará cont.as justificadas <ie sua
administração, procedendo a elaboração do inventário, do.. tfa:.arlCU
catrimonial e de resultado econôraico , cabendo aos SÓC1f?5.$ na
I)Loporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

, eI
CLÁUSULA NONA: Nos quatros meses seguintes ao término do exez'c í cLo
social, 05 s6cios deliberarão sobre as contas e designarão
administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá
fechar ou outra dependência, mediante

a qualquer tempo, ~rir ou
alteração contratual ãssinada

p'lr todos os s óc.í os ,

cLÁUSUlA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo f í.xar
uma retirada mensal, a titulo de prÓ-labore, observadas asdispos regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio a
sociedade continuará sua atividades com os herdeiros, sucessores e
o incapaz. Não sendo possivel ·ou inexistindo interesse destes ou do
\51 s6cio (5) remanescente (8), o valor dos seus haveres será
apurado e liquidado com base na si tuaçào patrimonial da sociedad~:1
é'i dat a da r esc Lução , verificada em baLancc especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmoprocedimento será adotado em out ros casos
em que a sociedade se resolva em relação a seu s6cio .

.....
cLÁUSUlA DÉCIMA TERCEIRA: O (s) administrador (es) declara (m), sob
as penas da lei, de que não está (ao) i.mpedidos de exercer a
admín.í.st racêo da sociedade, por lei especial, ou em virtude dc;
cGndenação criminal, ou por se encontrar em) sob os efeitos de.La,
plÍ'na que vede, ainda que temporariamente, () acesso a carqos

icos, ou por crime fa Lar, de prevaricação, peita
suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra ()
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade.



.. '

CLÁUSULA DÉCIMA. QUARTA: Fica eIe.i to o fórum da cidade de Bom. Jesus
da Lapa-Ba, para exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e
instrumento em três vias de
testemunhas.

corrt ra t.ado s assinam o
1 tear na presença

presente
de duas

Bom Jesus da Lapa-Ba, 18 de Dezembr-ode 2008.

TESTEMUNHAS:

1o---/.!~' _~:::::::.:::.'~"~
RUBEM SOAlWS
I CPF: 407. 45.835-49
~ RG: 4.175.553 SSP!BA

ANDRE DE SOUZA
CPF: 274.847.935-15
RG: 04.317.337-32 SSP!BA



ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 01 DA SOCIEDADE - GARCIA GARCIA
LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA-ME

RUANCARLOGARCIA ARAÚJO, b ra s í.Lei r c , maior, n"so.:dc sr" :.:)/11/1.%:),
solteiro, comerciante, natural de Bom Jesus C~ Lapa-8h. rsrtador da
Cédula de Identidade RG na 0943744490 SSP/BA, ins itb no cpr sob o
n? 019 ..114.755-92, residente e dorn.i c iLi.a do a Rua (}svaldo Cruz n?

158, bairro São Got e rdo ne s r a ci.dade de 30m Jesus da Lapa, ::,SL
da Bahia, Cepo 47. 60C-OOO. SABRINA GARCIA ARAÚJO, brasileira, ma.!

clt_)

nascida em 11./06í1984, so l.te íre , corne r c i an te , na t.ural d€, Bom :"; U~-~

da Lapa-SA, portadora da Cé du La c e IcenL::iadE: r::C n " ()945! :'sL;j
SSP/SA, inscrita no cpr sob c n" OL3.491.155-50, residente c
dorni.c i Lí ada a Rua Costa L(), G 140 ba i.rro , Ama re Lína , rl':::~.~ a
Cidade de 30m Jesus da Es tado da [:la h.~a, Cep. 47. 60C-
Únicos sócios da soc iedade GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA
LTDA-ME, com sede e dorn.ic i Lj.o na Rua ()svaldo Cruz, n" 158, tór roo
bairro São Gotardo, nesta cidade de Bom Jesus da Lapa-Ba,
Cep.47.600-000. Registrada na Junta Comercial do Es t.a do da Bar, a,
sob o NIRE nO 29.203.248.940, em 12 de Janeiro de 2009, inscrita no
CNPJ sob o n° JO.583.280/000'1-61, re s oLvern , aSSIm, a....·'r ' ••••:•..era r c
contrato social: ~

, I

1" Neste ato é adm.i.t i do na sociedade MARCLES FERNANDES FAGUNDES,
brasileiro, maior, nascido em 01/11/1962, solteiro, e~genhejro
civil, natural de Igaporã-B.l\, po rte do r da ca r t.e í r a do CRldJ\ :)"
050262811-1, com RG n" 19t3BQ28 SSP/H./\, e C:Fr sob ( r" 443.:J3'.:; ".
72, em anexo re s Ldent o '2 dom iciI ióejo no Pro j e t;o F'CCr:C)SD "1\":, '
].3, n ? 31 Casa, Dis:.:'1to F'orrncsc, nes t e rT1Url1Cl C) elc· Bom .Je~3Lis :)i.1
Lapa, Estado da Bahia, Cepo 4 .6 0- 00.

2" A sócia SABRINA GARCIA ARAÚJO, que o.ra se retira da suc:i.ecY:iC,
com a conco r dãnc í a de' "'/v-i o RUANCARLO GARCIA ARAU'JO í '~~'r'," '"

~~~nsfer~ 'p~~~ 0'~S6ci,0 're~é;'- aorní tido, MARCLES FERNANDES' FA~~ES:"
100% de suas quotas no total de 1200 (um mil e duzentas) ~;OLd:, no
valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que neste atq receoeu
em moeda corrente nacional cujo valor dá plena, gecali ra"'d e
irrevogável qUltaçao en~re S1.

3<1 - O capital social que era de R$ 12C.OOO,OO (cento e vinte "l:j

reais), já totalmente integraliz~do, em comum acordo os soe os
resolveram aumentar o cap it a I socí aI para [~$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) dividido em 20.000 (vinte mi L) Cl'UO:'d:3 de vaLor norn r

de R$ 10,00 (dez reais), cada uma, cujo dUmenl:o é inu~gra i 1Z. ,ó),
nesta data, em moeda cor.r:ent.(ê do País, d

feita pelos SOClOS, :: ca disLribL:Ldos ent.ce (JS sóc os da sequi'l e
forma:



....
43 o eto passa ser

de e
a S s em motor"'is1:as.

para obras de construção.
Serviços de pinturas em obras de
- ruas, praças e calçadas.
de alvenaria de reboco.
instalações elétricas e

lização em obras. const

acabamentos. Obras de urba.nização
e reforma::,em p;,:§,d:'<)s. Obras

..se:t.:yiço$de
pintura e

industriais,
de a

água, co Leta de
obras. Serviços de

obras de
hidráulicas.

de redes
el
esgoto. Administração

53 - A sociedade iniciou
e seu prazo de é

5 em 12 de Janeiro de 2009,

As ser cedidas ou
outro sócio, a quem

e preço direito de
postas à venda formalizando,
contratual pertinente.

transferidas a terceiros sem o

pro sua aquí.s
realizada a cessão delas a aI

73 - A lidade de cada e re st ta ao valor de suas
mas todos respondem eo Lí.dar í amente pela Lnt.eqr a.Lí.z.açáó do
soe .31.

8'" - A
ARAÚJO,
uso do nome empresarial,
estranhas ao
de qualquer
alienar bens

cabe ao RUANCARLQ GARCIA
de adminí.st radar aut.o rí.zado o
no entanto, em atividades

ou assumir s seja
ou de terceiros f bem como

r ser!';.aut cr i outro s6cio.

9" - O administrador
impedido de exercer a

concorrência,
propriedade.

contra
nacional,
as

declara, sob as penas da lei, de que não
st , por especial,

1, ou por se encont.r-ar sob tJS

, o acesso a
cação, peita ou

ato ou contra a economia popular, contra o
contra as normas de defesa da

de consumo, fé pública ou a

oar qos cos, ou
concussão

ou em vi
efeitos dela, pena que vede,

suborno,
sistema

1011 - Os poderão de comum acordo
a titulo de pró-labore, as
pertinentes.

retirada

lIa - Fica eleito o
e o cumpr

da de Bom Jesus
di.r eít.o s e

da Lapa-Ba, para
resultanteexerci do s

w..«: "i,f
\
\

\~j

deste contrato.



12& Todas as cláusulas do ContrMc Sc)(;ial, não modificadas em
vi rt.ude desta alteração são ratificadas neste ato e continuam em
vigor.

E por estarem assim justos
alteração em tres vias de
te s t emunha s .

e contratados assinam a· presente
igual teor na prEJs;;nça de duas

Bcm Jesus da Lapa-Ba, 07 de Outubro de 2011.

/) C I
I~~ GAR~~~---

'/ CPF: 019.114.755.9~
RG: 0943744490 SSP!BA

~s FAGUNDES
CPF: 443.133.656-72
RG: 1988028 SSP!BA

TESTEMUNHAS:

2°
--~~~~~~~~'~~O~-D~E~~SOU~qZA~---

CPF: 27 .847.935-15
RG: 04.317.337-32 SSP!BA

1°

----------------------------~~'
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 02 DA SOCIEDADE -

LOCADORA E EMPRElTElRA LTDA-ME

/

RUANCARLO GARCIA ARAÚJO. brasileiro, maior, nascido em 16/11/1985,
EG Le1.ro. comerciante, natural de BomJesus da Lapa-BA, portador da
Cédula de identidade RGn? 0943744490 .sSP!BA. inscrito no CPF sob (i

n? 019.114.755-92, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Cruz n
158. bairro São Gotardo nesta cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Ba.hi.a , Cep. 47.600-000. MARCLES FERNANDES FAGUNDES, brasileiro,
maior, nascido em 01/11 í 1962, solteiro, engenheiro civil, natural
de Igaporã-BA, portador da car.'teira do CPEp. de n° 050262811-1, com
RG n" 1988028 SSP!BA, e CPF sob o n" 443.133.656-72, em anexo
residente e dorn.í ciI iado no Proj eto Formoso "A" setor 33, n" 3:,
Casa, Distrito Formoso , neste rnuni.cí.pi,o de Bom Jesus da
Estado da Bahia, Cepo 47.600-000. cos sócios da sociedade' $\ReIA
GARCIA LOCADORA E EMPRElTElRA LTDA-ME, com sede e domicilio r..:: Rua
Osvaldo Cruz, n? 158, térreo bairro São Gotardo~ nesta cidade de
BomJesus da Lapa-Ba, Cep.47.60Q-OOO. Registrada na Junta CcmêrCial
do Estado da Bahia, sob o NIRE n° 29.203.248.940, em 12 de JT"'lnf'iro
de 2009, e alterado ero 26 de Outubro de 2011, sob o n? 91141060,
inscrita no CNPJ sob o n" 10.583.280/0001-61, resolvem, as s í.n'.
alterar o contrato social:

la - O capital social que era de R$ 200.000,OO(duzentos mil reais),
já totalmente integralizado, em comumacordo os sócios resolveram
aumerrtar o capital social para R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta.
mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal
de R$ 19,00 (dezenove reais) f cada uma, cujo aumento e
integralizado, nesta data, em moeda corrente do Pais. após a cessão
das quotas feita pelos s6cios. fica distribuidos entre os s6cios ria
seguinte forma:

2a - O objeto passará a ser - Obras de urbanização - ruas, pracas e
calçadas. Construções residenciais, industriais, comerciais. Ob!:"iS
de alvenaria de reboco. Serviços de pinturas em obras de
acabamentos. serviços de pintura e impermeabilização em obras.
obras de terraplenagem. se de instalações elétricas e
hi.dr áuLicas. manutenção de redes de distribuição de enérgJ a
elêtrica. construção de redes de abastecimento de água, coleta de
esgoto. Obras de fundações e cons t rucõe s de quadras esportiva e
recreativa. Locação de automóveis sem motorista. Locacão OE
máquinas e equipamentos para obras de construcâc,



• ...' J
4a - A responsabilidade de cada sóo io e restrita ao valor de suas~'*
quotas, mas todos respondem soLí.darí.ament;epela integralização do
capital social,

5él - A administração da sociedade cabe ao sócio RUANCARLO GARCIA
ARAÚJO, com os poderes e atribuições de administrador autorizado 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 edade, sem autorização do outro sócio.

61.\- O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
impedido de exercer a adminis da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação 1, ou por se encontrar 3::::bos
efeitos dela, pena que vede, ainda que temporariamente, o a
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, pêlt:aou
suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, cont1:ao
sistema financeiro nacional, contra as normas de def.cna da
concorrência, contra as reI de consumo, fé públicd Od a
propriedade.

71.\ Todas as cláusulas do Contrato Social, não modificadas em
virtude desta aIt.eracão são ratificadas neste ato e continuam em
vigor.

8ft - Fica eleito o fórum da cidade de Bom Jesus da Lapa-Ba, para
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.

E por estarem
aIteração em
testemunhas.

assim justos
três vias de

e contratados
igual teor na

assinam a
presença

presente
de duas

Bom Jesus da Lapa-Ba, 22 de Outubro de 2012.

RUANCARLQ GARCIA
CPF: 019.114.755.92
RG: 0943744490 SSP/BA

~s~~~
CPF: 443.133.656-7~
RG: 1988028 SSP/BA

/
f

2o t1tj!(fj ~(.fl ~1 l~mJ{ ,
ROAN ROMERO ORNELAS CAZUMBA.

CPF: 036.317.095-28
RG: 1500334863 SSP/BA

f .



,



ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE - GARCIA GARCIA LOCADORA E
EMPREITEIRA LTDA-EPP

RUANCARLO GARCIA ARAÚJO, brasileiro, maior, nascido em 16/11/1985,
solteiro, comerciante, natural de Bom jesus ~a J,apa-BA, portador da
Cédula de Identidade RG na 0943744490 SS?/BA, inscrito no CPF sob o
na 019.114. 755-92 f r-e si.dent;ee domiciliado a Rua Osvaldo Cruz n?
158, bairro São Gotardo nesta cidade de Bo:'QJesus da Lapa, Estado
da Bahia, CEP. 47.600-000. MARCLES FERNANDES F;.u;UNDES, brasileiro,
maior, nascido em Cl/11/1962, solteiro, en\jblLeiro civil, na tural
de Igaporã-BA, portador da carteira do CREA de nO 050262811-1, com
RG n? 1988028 SSP/BA, e Cl?F sob o n" 443.133.656-72, em anexo
residente e domiciliado no Pr oj eto Formoso "A" setor 33, n ? 31
Casa, Distrito Formoso, neste munlclpio de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia, CEPo 47.600-000. Únicos sócios da sociedade GARCIA
GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA-EPP: com sede e domicilio na Rua
Osvaldo Cruz, n" 158, térreo bairro São Gotardo, nesta c í.dade de
Bom Jesus da Lapa-Ba, CEP.47.60Q-OOC. Registrada na Junta Comercial
do Estado da Bahia, sob o NIRE nO 29.203.248.940, em 12 de Janeiro
de 2009, alterada em 26 de Outubro de 2011, sob o n" 97141060,
alterada em 06 de novembro de 2012, sob o n" 97237012, inscrita no
CNPJ sob o nO 10.583.280/0001-61, resolvem, assim, alterar o
contrato social:

la Neste ato é admitido na sociedade DOMINGOS PINTO DA MATA,
brasileiro, maior, nascido em 17/05/1984, solteiro, comerciante,
natural de Bom Jesus da Lapa-BA, portádor da Cédula de Identidade
RG nO 1305977327, SSP/BA, inscrito no CPF sob o nO 015.726.845-42,
residente e domiciliadc na Rua Senhor dos Passos, n " 91 Casa, João
Paulo II, nesta cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, CEPo
47.600-000.

2a O sócio RUANCARLO GARCIA ARAÚJO, que ora se retira da sociedade,
com a concoraancia do sócio MARCLES FERNANDES FAGUNDES I cede e
transfere para o sócio recém ac1'Tlitido,DOMINGOS PINTO DA MATA, 100%
de suas quotas no total de 27. COO (vinte e sete mil) quotas no
valor total de R$ 513.000, oe (qu í nb.ent.os e t reze mil reais), que
neste ato recebeu em moeda corrente nàc ionaI cuj o valor dá plena,
geral, rasa e irrevogável quitação entre si.

3a - O capital social é de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil
reais) dividido em 30 ..000 (t r í nt a mi L) quotas de va Lor nominal de
R$ 19,00 (dezenove reais), cada uma, totaLmerrte integralizadas em
moeda corrente do Pais, após a cessao das quotas feita pelos
sócios, fica distribuidos entre os sócios da seguinte forma:

,
Quadro Societário !Quant. Quotas iVlr. R$ Perc.%l Total R$} I ---27.oõo-o--l--19,00'DOMINGOS PINTO DA MATA 90%; 513·9°0,00

iMARCLES FERNANDES FAGUNDES I 3.060 í 19,00 10% I 57.000,00
iTOTAIS: ! 30.000 I 19,00 100% I §70._OOO,00

Continua na folha



ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE - GARCIA GARCIA LOCADORA E
EMPREITEIRA LTDA-EPP

4· - A sociedade iniciou suas atividades em J? de Janeiro de 2009,
e seu prazo de duraçào é indeterminado.

5& As quotas são indivisíveis e rrao poderào ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimentc do outro sócio, a quem
fica assegurado em igualdade de condiç6~3 s preço direito de
preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, se
realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

6a - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.

7a - A administração da sociedade cabe ao sócio DOMINGOS PINTO DA
MATA, com os poderes e atribuições dê administrador autorizado 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 corno onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

sa - O administrador declara, sob as penas da lei, de 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, pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crirnefalimentar, de prevaricação, peita ou -"""./
suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade.

9a - Os sócios poderão de comum acordo,fixar urnaretirada mensal, a
titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

lO" - Fica eleito o fórum da cidade de Bom Jesus da Lapa-Ba, para
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.

11" - Todas as cláusulas do Contrato Social,
virtude desta alteração são ratificadas neste
vigor.

não modificadas em
ato e continuam em

Continua na folha n003



ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE - GARCIA GARCIA LOCADORA E
EMPREITEIRA LTDA-EPP

E por estarem assim justos e contraccid0s ~ssinam a presente
alteração em três vias de igual teor e forma.

Bom Jesus da Lapa-Bar 23 de Setembro de 2013 .

•

V::M (1"'//1<) S E JJ..:Tc7 Pé! M;:::;s»
. óõMINGOS PINTO DA MATA

CPF: 015.726.8.45-42
RG: 1305977327 SSP!BA



.'

AI:rl':RAç,\() CON'IRATt'.A...L.:,\.:1\' 4 D.A S.().('.l.EJ.).ADr:E.(;...\RCIA GARCIA LQ(;...· )1\D.
E E\IPREJTJ::lRA LTD.\ ...EPP "

'0.

_..

IJOMING()S PINTO DA \1.\1':\, nascido em 17,05/1984,· ~ü!t..:iro.
comerciante. Cpr:.'\fF n' 015.726.845-+2, Carteira de Identidade n' U05977J ..2'i·; 'úrg;10
expedidor Secretaria de Segurança Publica - residente ç domiciliado no (a) Rua )~êriiandü
Presidio, 9K Casa, Parque Verde. Horn Jesus da Lap,l. 13,\. C}]) 47.600-000, Brasil.

\lARCI.ES FKRNANDES FA(a
engenheiro civil.

expedidor Secret aria de
Casa, Projeto Formoso

brasileira, cm ü1/11'
Identidade n" 19~Ji2:!Córgão

"'f~

Pública - IL\. '.: domiciliado nora) Setor 33,. J í.
Bom Jesus da Lapa, BA, (:r:p 47.6uo-OOO.Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial G.-H,('L\ (;ARCU. LOCAOOI:(,·\ E
El\U)l<':Erl'I':IRc\ r;nl\ - 1:1'1", registrada por contrato soda! devidamente
arquivado na Junta Comercial do da NH{,En" 29203248940, com sede Rua
Osvaldo Cruz, 158. Férreo, Gotardo Bom <1;'1 [)/\, ('1::1'47.600-000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- sob o n" W.5Kl280 0001 -61, deliberam de
pk110 c comum acordo .;lju!:>tmcrn;1 presente alteração contratual. nos termos da Lei n' lO..lO()
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

('L;\['SFLA PIlllvIEIRA •. :\ sociedade passa a C\';;fC';'T suas aiividades no seguinte endcn::"o
sito .1Rua Sérvulo Santos. 160 I'érr ..'o, São Gorardo. Bom Jesus da Lapa, I:L\. CEI' 47.6()O~í)O(l.

Qt.'ADR() SO('IET.:\tuo

(],AtISI)LA SEGITNDA, Ri ,'\NCARLO GARC'L\ AR/\l\J() admitido neste ato.
nacionalidade brasileira, nascido cm 1611'1 casado cm comunhão parcial de bens,

n" Oi<.l, 11-+ CarteIra de Identidade n" 0943744490,' orgão
Secretaria de Segurança Púhlica - B e domiciliado no (a) Rua ~krvulo

São C;otardü. Horn da 47,60(í~OOO.Brasil

Rdira-se da Hü>.:icdad;;(' ~ócif) l\lAR('LES FKRNA...NIHL'S FA(;LN!JES, \ktentorde3AJOO
r!'li!) quotas, no valor nominal de RS 19,00 (dC1Cil(!\C reai~j cada uma, r.:oncspondcndo a RS
57.000,00 (çinquenta ç sete mil n.:ais),

--- -----------------------------------~~~---



"j'}<]{A'.,'Ao('ONTI{ATt'/\L ;'\" 4 Di\. SOCTEDAI1E (;;\R(J/\ (~;\HCIA L{)CADO c

E f:!\tPtU:n'EH<,\L r~PP

..-
>/. ,

('ESS;\() E DE QUOTAS

('Li\rSUL.,\_ 'fERCEIRA. O DO:\lINGOS PINTO DA \'lATA transfere sU<i"l\l'(;{;lSde
capital social. que perfaz o valor total de 13JlO(LOO(quinhentos e 11'':70 .mil reais); dlfcla ç
hrestritamente ''0 sócio RlJANCARIJ) GARCIA .\R\U.fO, da seguinte forma: ÚÜAÇ,',:\().
dando plena, geral e irrevogável quitação,

o sócio I\L\.RCLF:S FF:RNAl"irJF:S FAGl 'NDF:S transfere suas quotas de çiipitahô~itt
perfaz o valor 101al de RS57JlOü,OO (cinquenta e sete mil reais). direta e irreSlrttamenlb ao sócio
ROAN(~ARIA)rjARfT\ \H:\L.lO, <1.\ íorma: 1)1 /\0, dando plena, geral c

('I.A IJstLA Qt ';\R1':\, () capital anterior totalmente intcgralizado passa a ser de H$
H e setenta mil CUl moeda corrente nacional, representado por 3ü 000
(trinta mil) quotas no valor nominal de (vinte ç nove reais) cada uma. cujo
aumento Ç; totalmente subscrito ç integralizado, neste ato, pelos Em de:cnrtência do
aumento do capital social por motivo : O capital sodal que em de RS 570.000,00 (qui~entos
setenta mil reais), j,i totalmente inh'gr.ali:tado, cm comum acordo us sóclos resolveram aumentar o
capital social para RS 870.000,00 (eltccentos e setenta mil rt',lh) dhidido em 30.000 (trin1.,_ mHI
quotas de valor nominal de RS 29,00 (vinte e nOH' cada uma, cujo aumento é integr.dizado,
nesta data, cm moeda corrente do país, após II(~('ssfíoda" quotas feita pelos sócios, fica distribuídos
entre os sócios da seguinte forma:

1)(l\lINGOS PINTO DA \'L\TA com 3,000 Ores
PS29.00{vintc ;,,~nove reais}, perfazendo um 1013.1 de
integrali lado.
In!~\NCi\.RLOGARCL\ AJt\lT,JO, com n 000 c "de 1n10 quotas de valor nominal de
RS e nO\0 reais), perfazendo urn total de RS (SdÇCi;-1:1tOS.e ()ü~nJa (' tl\,:S
mil rcais) inh;;graliladn.

mil) quota..s de valor Jlúminal de
JJOI),OO (oitenta ,,' sete mil

DA AJJVHNIS'fRAÇ \()

Qt'IN1'l~, A adminlstraçào caberá isoladamente a (o) Sócio (ti')
RU,\N('\RLO GARCIA ARAt:JO ..:om os poderes e a!ribuiçõ0S ,k n::presçutação :lliva {.~
passiva na SI;;_;lçdade,judkiaJ c cxtrajudícialmeme. lwdendo praticar todos .. 00 atos
compl\":\.'udidos no objeto sodaI, sempre de mkn:SS0 soeíçdade, autorizado o u.."oUO mmw
empresarial. vedado, no entanto, faz&-lo em alividades \:stranhas ao interesse social ou j~sumir
obrigai,(ôcs s~ia em üwor de qualquer dos ou terceiros. bÇUl (,01.110 onerar oU<llk~nar
bcns imÓ\iCis da sociedade, scm alltonzaç.ão outro( s)

{ld-v{fi

-- - - --------



Al:1 ];]{AÇ}tC) CONTR,·\Tt'.\L ;}DA (; \1<.("1·:\'C:\.R('lA LOCADO, _......_._c_..-

E El\lPREITEIRA LTD.\ - ePI)

CNP.j nO lO,583,280!HOO 1-61

('j,,\l'St 'LA SE:CrA,
impedido de exercer a administraç âo da
criminal, ou por se encontrar soh os

soh as penas da lei, qU,;·t1~8
por ('li cm virtude de C()llU'crniçàu

dela, ;1 pena que vede, ainda que tcmporar6irie:tt(\ ü

acesso a cargos públicos, ou por crime de peita ou suh(imo~"«-n<I'S!úi(},
peculato ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra lloin~asde

da concorrência, contra ~ISrelações de consumo, fé pública ou propriedade.

IJAH./\'rIFICAç,~O E ,,'ORO

('Lz\tSLT,,\ SErll\t\. U loro para t) c o cumprimento dos direitos c obrigaçõese-- resultantes do contrato social permanece I3()\! JESLS Di\. L\.P ..\,

C'L.\l'SFl ../\. OrrA ·VA.As Cláusulas 1;; "'v..""",.,,_.,,estabelecidas em aros j~1arquivadQs I: que
não foram expressamente modificadas por esta continuara cm vigor.

!' .., por estarem assm!

Bom Jesus da Lapa. 31 de março de :;..

#~%~~:~~-~
-._.>, > "t>.../ .""'.::;. "-"'.J':",.. _ .;__

:-_. -:JUNTÃ-COMERCIALooesTÃDcfóÃ'sÃHiA- ...._
J~.~ERTIFfCOO REGISTROEM: 17/07/2015SOB NO:97483756

-Protocolo: 15/856356-5,DE 18104/2015

~?:~~~~~!:~~~4~94 o .", __tI~Q~~.
HI?l\ErTE!llA ;,TOA " E?F HÉLIO PORTELA RAMOS

SECRETARIO-GERAL

--~I
f
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

12/01/2009

Arquivamento do ato
Constituitivo
12/01/2009

Inicio da atividade

- OBRAS DE U"D,"'~'LJ-\''''''J-
- CONSTRUCOES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS.
- OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO.
- SERVICOS DE PINTURAS EM OBRAS DE ACABAMENTO.
- SERVICOS DE PINTURA E IMPERMEABILlZACAO EM OBRAS.
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULlCAS.
- MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.
- CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO.
- OBRAS DE FUNDACOES E CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVA E RECREATIVA.
- LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM MOTORISTA.

DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE

Empresa de pequeno porte xxxxxx

189009055

1111111111111111111111111111111111111
CONTROLE: 110.014.687.796.00 CPF SOLICITANTE: 019.114.755-92 NIRE: 29203248940 Emitida: 31/05/2018 21:49:59 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTOA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade
Constituitivo

29203248940 10.583.28010001-61 12/01/2009 1210112009

Endereco:
Rua SÉRVULO SANTOS, 160 TÉRREO, SÃO GOTARDO, BOM JESUS DA LAPA, BA- CEP: 47600000

• SALVADOR - BA, 31 de Maio de 2018

.Sf-:tw Ç?,Id.._ ~.
HELIO PORTELA RAMOS

página: 212

189009055

1111111111111111111111111111111111111

CONTROLE: 110.014.687.796.00 CPF SOLICITANTE: 019.114.755-92 NIRE: 29203248940 Emitida: 31/05/2018 21:49:59 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.brlregin.baltelavalidadocs.aspx
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30/08/2018 Certidão Internet

BRASil Acesso à informação Participe Serviços legislação Canais

CERTIDÃO

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 DIvIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA
CNPJ: 10.583.280/0001-61

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 nO5.172, 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 nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:00 do dia 30/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2019.
Código de controle da certidão: C30D.A89E.685D.967D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta ~ Prep~rar pági!,a
_ para rmpressao

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntalnter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=10583280000161 &passagens=1&tipo=1 1/1
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 31/07/2018 09:36

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°: 20181780270

RAZÃo SOCIAL

GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA - EPP

INSCRiÇÃO ESTADUAl CNPJ

079.482.761 -BAIXADO 10.583.280/0001-61

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 31/07/2018, conforme Portaria nO918/99, 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.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAP~
DEPARTAMENTO REcan
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N'2OIl - CENTRO
BOM JESUS DA LAPA - BA .• CEI": 476OlUJO(
FONE(S): 77-3481-4211 CNPJIMF:14.106.193/000'·14

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
N° 000575/2018

Nome/Razão Social: GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTOA
Nome Fantasia: LOCADORA E EMPREITEIRA GARCIA
Inscrição Municipal: 5401267 CPF/CNPJ: 10.583.280/0001-61

Endereço: RUA SÉRVULO SANTOS, 00160 SÃO GOTARDO
BOM JESUS DA LAPA - BA - CEP: 47600-00fJ

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DtBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIORMENTE, I:: CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATANÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNiCíPIO.

Observação:
***************_****************.**.**..****************....**.*'********••****,..••••••• H...******.**.**...... ",* ..... **** ...***.** .........**.

***.*****.**.***.*** *.'•• ******** ..****.**************.** **-***..* *****.*** *********'***.,. ***********

Esta Certidão foi emitida em 0510712018 com base no Código Tributário Nacional, lei nO5.172/66.

CertidM válida até: 03/10/2018

Código de controle da certidão: 310a095227

1111111111
Emi..oNILTON

Atenção: Qualquer rasura tomará o presente documento nulo.
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PODER ,JUDIe
DO TRABALH.CJ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.583.280/0001-61

Certidão nO: 155141697/2018
Expedição: 31/07/2018, às 09:52:37
Validade: 26/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

•

Certifica-se que GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito{a) no CNPJ sob o nO

10.583.280/0001-61, 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 nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 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.



CAIXA
CJdX':', ECONÔMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10583280/0001-61
Razão Social: GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA ME
Nome Fantasia:LOCADORA E EMPREITEIRA GARCIA
Endereço: R SERVULO SANTOS 160 TERREO / SAO GOTARDO / BOM JESUS DA

LAPA / BA / 47600-000

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

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

Validade: 27/08/2018 a 25/09/2018

Certificação Número: 2018082704335365114343

Informação obtida em 27/08/2018, às 09:26:43.

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

- - - - - ---------



24/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA

003240281

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERACÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL - 10 GRAlJ

CERTIDÃO N°: 003240281 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderã ser confirmada pela Internet no slte do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anterioresa data de 24/08/2018, verifiqueiNADACONSTARem nomede:

GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA, portador do CNPJ: 10.583.280/0001-61,
estabelecida na RUA SERVULOSANTOS,160, ESCRITORIO,SÃO GOTARDO,CEP: 47600-000, Bom
Jesus Da Lapa • BA. *****************************************************************************************************

Os dados informadossão de responsabilidadedo solicitante,devendo a titularidadeser conferida pelo
interessadoe/ou destinatário, A presentecertidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte)anos.

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documentode Arrecadação
Judiciária).

Esta certidãofoi emitidapela internete sua validadeé de 30 dias a partir da data de sua emissão.Após
esta data será necessáriaa emissãode umanovacertidão.

Salvador,sexta-feira,24 de agostode 2018.

003240281

IIIII~11111111I111111111111111111I1 ~~ 11111111



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU ~
ESTADODABAHIA lUlU

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87 "U·,.'44%(_ ,191"1'4-"
A ForçA do Povo

Ofício/201S - LIC.

IUIU/SA, 03 de setembro de 2018.

Ao
Dr. FábioGomesdos Santos
Advogado

Assunto: Solicita ParecerJurídico
Prioridade: ()Baixa ()Média ( X )Alta

PrezadoDr.,

Solicitamos Parecer Jurídico, quanto à prorrogação do Contrato nO
036/2014, referente a presente Tomada de Preço nO 001/2014, o qual
encaminha os autos para apreciação e parecer, tendo em vista que, com a
prorrogação do contrato, as despesas decorrentes do objeto contratual correrão à
conta dos recursosorçamentários ~signa s no Orçamento Programade 2018.

\

\
Enca.rreg~

.JP



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU ~
ESTADO DA BARIA lU

tmSJ:~~~E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PARECER JURÍDICO
Tomada de Preço 00112014

EMENTA: Possibilidade de aditivo de prazo de vigência do
contrato n° 036/2014, referente a contratação de empresa,
acordada para execução de obra de construção de uma
quadra esportiva coberta na praça Edmar da Silva
Ferreira, para o Município de Iuiu/BA, no exercício de
2.018. Cumprimento do art. 38, da Lei n° 8.666/93, e
alterações posteriores.

I - FORMALIZAÇÃOPROCESSUAL

Em face da necessidade de aditivo de prazo para execução da ~br~ contratada,
acordada no contrato n° 036/2014, para execução de obra de construção de uma
quadra esportiva coberta na praça Edmar da Silva Ferreira, para o Município de
Iuiu/BA, no exercício de 2.018, o mesmo submete-se à apreciação o presente processo,
tendo em vista à deflagração de certame licitatório, na modalidade Tomada de Preço,
cujo objeto está descrito, conforme Anexo do Edital.
Trata-se de solicitação de análise de aditivo de prazo para execução da obra em face
do contato supracitado, está com prazo insuficiente para cumprimento dos serviços
contratadas.

Percebe-se se que o ato praticado está fundamentado conforme descrito no art. 57, da
lei 8.666/93, em detrimento de suprir a necessidade para complementar o tempo
necessário, correspondente para o cumprimento do contrato.
Após análise circunstanciada do processo que versa a respeito do procedimento
licitatório na modalidade Tomada de Preço, e ainda considerando o que dispões o a lei
n° 8.666/93 com suas alterações posteriores. Considerando que todos os outros atos já
foram analisados e aprovados por esta assessoria jurídica, atendendo todas as
condições legais exigidas, ponderando que até então, o procedimento não apresenta
irregularidades que possam macular o certame.

II - CONCLUSÃO

Ante ao exposto, ficou comprovado nos autos que o aditamento do prazo para
execução da obra, no contrato n° 036/2014, faz se necessário. Sendo assim, sou de
parecer favorável à legalidade e juridicidade do presente ato processual, com a
ressalva da necessidade de posterior ratificação e publicação na imprensa oficial do
município.

Este é o parecer, salvo melhor juízo. sa~\OS
60<;'

r..()~e<;' (IÓI(,o
Iuiu/BA, 03 de setembro de 2.018. c.~'o\()~ ~e~~ol)~'2.~\'2.0\1

'I" p.~ ~Q V...0 eC,e\O
~t~ \)

Fabio Gomes dos Santos
Advogado OAB/BA45.895

Assessor Jurídico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSESSORIA JURÍDICA FL 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BAHIA
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7° TERMO ADmvo AO CXJN1'RATO NO
03612014 VDlCULADO A fIIEfPlUIA
MUlGClpAl AO tIWJCÍPlO PJ JUIU ~.CIPl
16.416.151/0001-87% neste atô representado
pelo Prefeito MUnkipa1, denominados
Simplesmente de Contratante, e de outro lado a
empresa GARCIA GAROA LOCADORA E
EMPREITE1RA LTDAr inscrita 110 CMP] nO
10.583 ..280/0001 ..61.
Celebram o ,ZOT..A.para execuçlo de obra .de
construção de quadra esportiva escotar, conforme
o que se segue:

O MUH1'dPIO OE lUIU/BA, neste ato representado pelo PRERlTURA MUNICIPAL DO
MUNIdPm DE MU, pessoa juridica de dlretto público interno, inscrito no CNPJSob o nO
16,416.158/0001-87, com sede na Praça AbtliO Pereiral 232, aqUi re~ pelo prefeito
Municipal, Sr. REINALDO BARBOSA oe coes, brasíleíro. casado, servidor público, portador da
cédula de identidade nO 04923403-07, inscrito no o>F sob o nO 608,929.435--72, residenlJ! e
dIc>flicitladona ddade de lUIÚ/BA, a seguir denominada SlmpJesmente CONTRATANTE, e ii
empresa GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREnEIRA LTOA, Inscrtta _ CNPl nO
10..583.280/0001,-61, com sede na RuaSérvuloSantos, 160, Térreo,São Gdan:fo. Bom Jesusda
lapa; CEP 47.600~OOO, representada pelo Sr. Ruancarlo Garcia Araú]or imcrito no CPF nQ
019.114.755-92, e cédufa de RG nO 0943744490 (SSP/BA), abaixo assinado, a seguir denomirtada
sl~ CONTRATADA, firmam o presente Termo AditiVOt na forma e condiÇÕeS Que se
seguem:

a.ÁUSUlA PRIMEIRA - OIl)ETO

1.1 • O presente Termo Aditivo ao Contrato é a PmrI1JllÂO da. ytgIm:Ia dO CimtmtP II!
031/.2114 por 117 (cento e dezassete) dias, para execuçlo de obra de ~ de 01
(uma) quadra e.sportiva escolar coberta na Praça Edrraar da SIlva f'erreIra,. conforme
Termo de Conqwomlsso PAC206322/2013 c:eIebrado eIItre o fNDE • o lIlImiápio de
lulg/BA.

a.ÁUSUlA SEGUNDA - DA MOTIVAÇÃO E NEaSSIOADE OE PRORROGAÇÃO

2,1 -- Tram-se de execução de obra de Construçâo de uma Quadraesportiva escolar, quadra esta
que irá benefICiar os estudantes mat:riOJlados na InstiMçio de ensino púbfk.'Q Centro Educacional
Edvatdo ~tura, Visando assim proporcionar aos estudantes fazer e desenvoMmento da aulas
de Educação rtsáca, supondo dessa fOrma necessídades especifICaS da entidade da Secretaria
IVk.lnidpalde Educação e Culura, bem corro para manutenção da funçlo esG1tai, com a
r:litt;tüf'14 de Liq~)Cs Il Cootl1lfV$
j~ r A ooCTR í"ú20!4 'V!n~~'A P~IlHlII Moo!Ctplllde IUlti Cl\l'116416 t5!\iJOOl·lrf c:::::~E<\
hQ~ll Vj~H;jil {}~,,,rZ(!li! tLI2.']1HIJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADODA BAHIA
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possibilidade de prorrogação do período já. desaito conforme dísdplJna o art, 57 da lei 8.666/93 e
suas a~. com vistas à continuidade e vantagens para adrrttnistração pública;
2,2 - Dadas as condições fáticas e o amparo legal, a otretoria de UCltaçôes.e Contratos edita o
presente Termo AditivO relativo ao contrato nO 036/2014 para continuidade do fornecimento ora
contratados por matS 117 (tento e dezessete) dias atim assegurar de condiÇÕes l11iJjs vantajosas
para a administraçAo.

ClÁUSULA TERCEIRA - DA NOVA VIG@NCIA
3,1 - Flcam convencionados que a Vigênda deste AdItNo compreenderâ entre 05/t11/2018 à
31/12/2018, para os servfçoS menci<>nados.
3.) - As dotações orçamentárias utilizadas para cobrlr as despesas deste aditivO em 201&

CLÁUSULA QUARTA. - DA FUNDAMENTAÇÃO &.!GAl

4.1 - O~· AditiVo ora celebrado é oriundo da Tomada de·Preço 001/2014, dhictplfnado
pela Lei 8.666/93;

A CONTRATADA acefta as condiçOes de prorrogação do Contrato 036í2014 com a assinatura do
presente termo aditiVo de prorrogação.

CLÁUSUlA QUINTA - DA RAnFICAÇÃO E fORO

5..1 .~Ratifk:a~se os temas, condições e cláusulas do Contrato Ioml, ~~a$ até
li/121m1&, não modificadas por este aditivo, que terá seu extrato putMicado na Impressa Ofici'al
do murncipio (O.a.M.), para surtir seus efeitos jUridk:oS, I"K)S termos da legistaçi,o Vlget'te.

5.2 w As partes elegem o Foro da Con'Iarca de ClriOhanha/BA para d .
~ndooras, E por estarem acertadas assinam o presente Termo em 02 (

.• únitO efefto, na presença das testemunhas abaixo.

-~_;,.-

n:mMUNHAS:

l-~~~~~~~~~~~==~ _

Vmwl.u.kil m Pn:!r:,lum MunlÇJpW de [Uni CNi'} ln J 16. j :!-~{~)(í!-I'!'1'
Na",.Vig~í" OSU9'2(í 18 nU!llnS

2
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

CONTRATOS

NOVAVIGÊNCIA:05/09/2018 À 31/12/2018.
Dotação Orçamentária 2018: 01.04.1.007/4.4.9.0.51.00

o MUNiCíPIO DE IUIU/BA, ATRAVÉSDA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRATO 7° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 036/2014. EM CUMPRIMENTOAO §1°, DO ART. 61, DA LEI 8.666/93, TORNA-SEPÚBLICOA
S!NTESEDO7° TERMOADITIVOAOCONTRATOADM. DEEXECUÇÃOOBRA DECONSTRUÇÃO DE QUADRA
ESPORTIVA ESCOLAR, N°036/2014, COMCINCOCLAuSULAS,CELEBRADOENTREMUNIC!PIOIUIUlBA, E A
EMPRESA GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITE IRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N°
10.583.280/0001-61, COMSEDENA RUA SÉRVULOSANTOS, 160, TÉRREO,SÃO GOTARDO,BOM JESUS DA
LAPA; CEP 47.600-000. OBJETO:PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, DOCONTRATODE EXECUÇÃODEOBRA
DE CONSTRUÇÃODE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVAESCOLAR COBERTA NA PRAÇA EDMAR DA SILVA
FERREIRA, CONFORMETERMO DE COMPROMISSOPAC206322/2013 CELEBRADOENTRE O FNDE E O
MUNiCíPIODEIUlu/BA.

ORIGEMDO CONTRATO:TOMADADE PREÇON°. 001/2014, REGIDOPELA LEI N° 8.666/93. ASSINATURAS:
PELA CONTRATANTE, REINALDO BARBOSA DE GÓES - PREFEITO MUNICIPAL; PELA CONTRATADA,
RUANCARLOGARCIAARAÚJO- SÓCIOADM.IUIUlBA, 04 OESETEMBRODE2018.

por P~-GGcdcSahia - P(OC.E>~sEHT!ent;j de [)()(_:u0'cnto:; Ek~tró(:;c_>')
http~~:J/\}.d../'}J.port;]irjet:'i:-:::·;inE~tura::;.ccH)",J>:.:1), j e utl.:.c ü có:.-l'qG 6F~\D~_A/\5()"q8{~:)-·OCC!~},
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EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS S' 5/2018

Contratacão de Empresa especializada cm serviços de
engenharia.para Construçãode Base de Reservatóriode Água nas
Comunidadesda Zona Rural desse Município.Tipo , Menor Preço
por lote. Abertura 24/10/2018. às 14h30min. Local: Sede da
PrefeituraMunicipalde IhiliaraíBA.O Edital estará disponívelaos
interessados no site
https:/líu.org.brtba.ibitiaraltransparencia/licitacoes Novo. Ibitiara/BA.
OX/IOf20IS.

EVIRANDI AIIRrOVANE XAVrER GAMA
Presidente Interino da CPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE lBOTlRAMA
AVISO DE HOMOI.OGAÇÃO

PREG ....O PRESESCIAL s· 15/2018

o Prefeito Municipal de Ibotírama. no uso de SW't.;

auibuiçôes legais torna público a homologação do Processo
LidtalÓril' Pregão Presencial n" 015!::!OIS-PMIIRA que teve como
\·;;n,:cdora a empresa CAETANO PROJETOS E ASSESSORJA
FTRELf. com o menor pr~ço global. com (l valor total de RS
23.000.00 (vime e três mil ('cais), reH:rcntc ao Processo n" 043/2018.
cujo ':'l['j::!O é a contratação de empresa ou instituição especializada
para prestação de serviçol; de plancjamt.'llto. organização, realização,
pro(.:~ssam:;!ntt)e opera(.·ionalização de concurso público, de pm\"as e
títulos, para c(.nirataçàú de servidores para proVimento de cargos
ct"elivos para a PrefeiturJ Municipal de lhotimma (Art. 37, TI da
CF'~~h O processo Jieitatório encontnHie com yista franqueada 30S
i"Leres..~ados.

CLAUDIR TERENCE LESSA L. OUVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA

PREtlg'~~:Si;~~r~~·Ã~12018

o Pregoeiro da PM realizara em sua sede: pp nU21·2018, em
19/10/2018 ?os 09hOOmin para registro de prcços objctivando a
aquisi:;iio parcelada d\.' pneus, dmaras de a.r c correlatos, tudo
confoffile Edital:! anexas.

PREG,~O PRESESCIAL S' 22/2018

Em 19/I0/20 18 às 14hODmin l-'ara rcgistra de preçüs
ohj..:rivando il aquisição parcelada de Ga~ (OLP) 13kg c Água
Mjtl~ral 20lB, mdo \.~(\ntom,e Edital e anexos; EdItais na sede.
Divulgação dos: demais atos do certame ~ Diário Oticial:
""",,·w.iramaia.ba.io.org.hr.mvI0/2018.

ERI() DOS RErs DE OUVE IRA
Pregodro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

PREGÃt';,I~~S~~C\~C{~~}.\~, 2712018

Dia 24/1018 à.. 9:30h. Ohjeio: t~lnlecimenkJ dJ! frutas,
legumes c verduras. Mcnar Preço Por Item. Edital: iraquara.ba.gov.br.
Infonnaçôes: na CPL. Rua Rosalv\) Pélix, 74, de 8 às 12h.

Iruqu;Jru~BA, R de outullfO de 2018.
ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS

Prt:gdeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Município de ltaberaba
OBJETO: Serviços de pavimcntaçãü com drenagem superficial 110

Bairro Sem Teto no Município de lIaberaba, de acordo com o
ContraIo de Repasse nU 841138J2016,'MCIDADFS CAIXA, com a
Empresa RJ\' Empreendirnent\ls e Engenharia LTDA.
CONTRATADA: RJV EMPREENDIMEl\TOS E ENGENHARIA
LTD".
CNPJ/!\liF: n" 17.464.2l'!5/000J -14
PRAZO ACRESCIDO: O pra70 terá vigência de 08 de outubro até
.II di! dezembro de 20 I fi..
ORIGt::M: Pregão Presencial II" 37;2017
DATA: 03 de outubro JJ! 201S.
RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS- Prefeito MunicipaL

Diário Oficial da União - Seção 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

AVISO m: L1CITAÇ,\O
TOMADA DE PREÇOS N" Jl/2018

A CPL torna púbticc que será realizada Tomada de Preço, do
lipo "técnica c preço. empreitada por preço unitário" subsidiada a Lei
n". 8.666/93. Abertura: 09..11/2018 TP 011/201 S às 09hOOmin Objeto:
Contratação de empresa especializada para J. prestação de serviços de
publicidade. de carátcr edt.!C3tivo, lnfcrmativc c de orientação social,
para os órgãos da Prefeitura Municipal de ltaparica. Os Editais
completos podemo ser obtidos www.diariooficialbu.ccm.br.
Prefeitura. suo il Praça João das Botas. s.u" - Centro, Itaparica Ba ~
CEP; 44.460-000. Informação licitaitaparicaéàgmail.com.

ltaoaricn-BA.4 de outubrode 2011-;.
MARrLEfDE SILVA DA CONCErçÃO

PREFEITu;::i:~~;c~;~~'à~~lel~;;'j)'ã" /

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1" tenno aditivu ao ,:olltratu 036/2014. Em cumprimemo
ao ~l". do ano 61. da Lei 8.666N3, toma-se público a síntese do~7"
TemIo Aditivo ao Contrato Adm. 11"036 2014 ~ CONSTRUÇAO
QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR. ("Onl cinco cláusulas. celebrado
entre Município de ruiú.:DA, e a empresa GARCIA GARCIA
LOCADORA E EMI'RErTErRA UOA - CNPJ 10.583.28010001-61.
Ohjo",: PRORROGAÇÃO - NOVA VIGtNcrA: 05!09/20IR Íl
31/12/2018. RI.!C.UfSOS Financeiros FNDE. Origem do Contrato;
Tomada d<;:Preços n". 01/2014, pennaneeendo inaheradas as demais
cláusulas do contrato original. .<\.ssrnaturas: pela Contratante, Rdnaldo
Barbosa de Gúcs ~ Prefeito Municipal; pela Contrntada, Ruancarlo
Garcia Arauja ~ Sócio Adm.

Tomo. público :i Prorrogação do Pregão Presencial 024 2018
- Objeto: REGlSTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação
de emprc!US pl1ra fomecimento MEDICAMEl\olQS, MATERIAL
HOSPITALARESlPENSfL, ODOTONLOGICOS E
EQUIPAMENTOS, devido rctificação de EditaL Nova Data da
Se.~sào: 24/10/2018 à'i 09hOOmin. Edital disponível <l partir de
09/1012018 pelo sitc ww"-'.iuiu.ba.gav.br e pelo c-mail
licitacoes.iuiu(~·gmai1.ci"lrn ou dircto na PrcfcitLlr'd. Municipal no
horáriode 08h às 12h.Telefone(77) 3682-2122.

Iuiú-BA. 5 de outubro de 20 1~.
ANDFRSON PACHECO

Prcgo~ir<.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

RESULTADO DE JlII,GAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2018

A Comissão Pemlancntc de Licitação do Município de
Jaguaquara.'Dahia, devidameme autorizada pelo Decrew n" 138/2018,
toma público para conhecimento dos interessados que o p.:dido de
Impugnação do cdiLal do certaJOe licitalório na modalidade Tomada
de Prcço~ n" 00li2()1~, cujo objeto é execução do reman(!scentc da
obrct da eonstru~'ã() de quadra poliesportivu cúm vestuário da Escola
Monteiro Lobato, localizada cm ltiuba/!aguaquara-BA. apresentado
pela empresa RRrTO SOUZA COMERcrO E SERVIÇOS DE
CONSTRUç6ES LTDA - ME, CNPJ n" 16.705.1500001-30,10;
DEFERIDO, alterando~se assim o item 12.1.3, alínea tle" do edital
que passa a ter ii seguinte redação: "A comprovação de vinculo do
profissional com a licitante se dará com a apresentação do;; seguintes
documenlos: I - ContraIO social. em ~aso de sócio; II - Cópia da
carteira de trabalho: m - Contrato de prestnçâo de serviços". Ressalte
se que a data de recebimento dos envelopesde habililação e proposta
está mantida para 09.10 ..2018

Jaguaquara - BA, 4 de outubro de ~OlS
LUANA C.oMES DAMASCENO

Pf(:sidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO n,ETRóNICO RP N" 1212018

_ A COPEL,. toma público us ~didos de TMPUGNAÇ(")ESdo
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS • N°
012/1018. Tipo: Menor Preço Glohal. Obje-to: Contratação de Empresa
para Aquisição d(: Equipamentos de Intonllatica (Scanner). Confonnl'
Termo de Referencia c Plani!ha ne, Edital. Requisitado Pela Secretaria
Mwlicipal Dc Administração. Impetrados pelas Empresas: Diagrama
Tecnologia Luta. ~ME. ~Processo Administrativo - NU 1')655/2018 c
4U Digital Comércio e Selviços Eifeli - Pro\.~essoAdministrativo _ N"
19659·2018, o inteiro teor das mesmas encontram-se à disposição dos
interessados na Comissão de licitaçJ.o .

E~ll.:doc,:!rnemo pode. ser verilkado no cndcw;o etelrÓnicü httpIwww.in.gov.br/autenticidadc.html.
pelo ccXügo 05J.020IXI00800182

Lauro de rrcilas~BA. 5 de omubw de :lOIS
MANOEL.\ CRISTL'IA VIEIRA DO NASCIMENTO

Prego.:ira

N" 194, segunda-feira, 8 de outubro de 2018

CONTRATO l\j"'" 129J20t8. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DF FREITAS Ccntr ... da: PROJEKT - PROJETO E
CONSULfORlA EM ENGENHARIA LTDA - EPI' _. CNPJ:
13.9I8.4i7/0001..(li). Modalidade: Tomada eX Preços - N" 3/lOli.
Processo: IIIR2j~017. Objete: O presente Contrato, rcsuhantc da
Tomada de Preço .s ~N° 3/2017. nos termos do Processo Administrativo
- N° II 182/20 17, tem por objeto à Contratação de Empresa
Especializada para Executar Serviços de Engenharia Esnutusàl para
Avaliação I!' Enussãc de Laudo com Solução Técnica acerca da Estruturo
dos Prédios em execução reíeremes iiObra da 2" Etapa do Trono de
Compromisso N° 022.615-19/2007 do Prugra01íl de Aceleração do
Crescimento (PAC) lnnga, no Munkipio de Lauto de Freita"RA.
Conforme Planilhas. Termo (1\.' Referência, Planta.; c Projetes em CD
anexo neste Edital. Requisitado pela. Secretaria Munid-p<ll de
Infraestrutura. Dotação: 901.3320/1264.3390)900.0IúOOOO. Data da
Assinatura: ()4 de Outubro de 201:':. Valor: \!8jor total para execação do
objcto deste Contraio é cstlmadc cru RS25-4.63<t,25 (DU7.cn~ c
cinquenta e quatro mil 5\.'1SC;;"ntoSe trinfa c 1IO\"C reais e vJnrc e cinco
centavos). Periodo de vigcncia; O prazo miximo para execução· das
obros e sen:iços obJl!w do Termo de: Referência será Je 90 (IiOventa)
dias. contado a partir da data eOlis..c;ãodaordem de seryiços. podCndoSl!r
prorrogado nos termos do ano 57, §§ I'"c 2" da Cei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

AVISO DE LICITAÇÃO
TO"AD,\ DE PREÇO N° 1012018

A Prefeirufa de Luis Eduardo M~galhiks torna público que
realizani licitação na modalidade Tomada.. de Pn:.ç{) 11"010/2018,
objetivando a CONTRA1AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PAVIMEl\'TA(:ÃO DE VrAS DA COMUNIDADE NOVO
PARANÁ CONFORME CONTRATO DE REPASSE N"S6683312018
sua sessão de abenura çerá 110 dia 25 dc·Outubi"cJ de 201S. às 09:00
horas {horário local}, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Av.
Barreinls, n~ 825. Centro, LUÍ:iEduardo'Maga:ihãcs - BA. O Edital e
quaisquer intonllaçÕC$ disponíveis atraves do e-mail:
cpl.liciUlca(}{filpmlem.ba.gov.br ou pelo tefefÓltc (77) 362R-9051;

Luís Eduardo Magalhãc. ..~-BA. 5- de Outubn. de 2UIR
PAMELLA SAKrE DE ANDRADE SAKL'MOTO

B....RCELLOS
Pre"kicnrc Ja. Comi ...s<1o

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
,\VISO DE LICITAÇÃO

PREGAO ELETROMCO N" 712018

A Prefeitura MWlidpal de Madre de D~us comW1.ka aos
interessados que ri!ulí/ará licitaçã(.l na modaJidnd.: Pr~'gào Eietdlni~o
N" 0072018, no dia 22:1012013 às 09:00 boras. cujo objet() é a
Contral3çào de empre~ especlatizeda .~.~ fOnlecimento· ...de
Equipamentos, Mnveis e Eletro Eletr.õ.niCOl'l\·isündo aletl.dcl'. a..<;

neccssidad\!S da Secr~'taria de Saódl! da Prefeirura Municipal de
Madre de OI!U.",sob si!';lema d~ registro de preços, para fu.tu~ e
evemuais contratações. contorme condições.. quantidades e e.'<igéncias
estabelecidas 00 T~~m'o de Reterência~ anexo I do Edital. Local:
Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, s/n - r andar - Centro - Madre de
Deus (BA). Edital atra\'es do c-mail: c.pl.sar.d([f.outlook.com ou no
site "",",\I,'.hll.org.br.

Míldrli! de Deu.; - BA~ 5 de Otllubro d:: 2018.
CLAUDrNEJ JOSÉ DE SANTANA

Pregoci,ó
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

1VISO DE LICITAÇÃO
PR!:GAO PR!:SESOAl. N" 83/2018

Abert.: 22/10/18 às OQ:OOh. Obj: Registro de prcçús vísando
eventuais selViÇ""O'ide recarga d~ cartuchos ~ toncrlS), bem como
aquisição dc novos. chips, rolos e cilindros para manutc.llÇio de
equipamentos das Secretarias deite Município. Edila! ~ demais
informações e atos posteriores na Prefeitura de Miguel Calmon e
no site: http://diariosoftciais.org.br/b&/miguckalmon T: 74· 3621~
2121.

Migu;;-I ('alm('1!) ~ 8A, S de Outub,,) de 2018
FRANCISCO S, MOTA

Docul1l\!nto assinado digitalmente. conforme MP n" 2.200-2 de 241O~V1.(j(J!, 'lUt.; institui a
Intr:acstrumm de Chaves Púhlicas Brasllcirn - lCP-Bra;lil.

Pregoeiro


