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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

	1 

DADOS DO FORNECEDOR: 
RAZÃO WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA 
SOCIAL: 

CNPJ: 07.867.165/000104 
FANTASIA: PRISMA CONSULTORIA EPP 

ATIVIDADES: 69.20-6-02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E 
AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA (PRINCIPAL) 
74.90-1-99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 
CIENTÍFICAS E .1ÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE. 
62,04-0-00 CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 
EXECTO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFÍCA 
69,20-6-01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 

ENDEREÇO: AV. LOMANTO JTJNIOR 72°. ANDAR CENTRO 
CIDADE: ANTÔNIO GONÇALVES 

UF: BA 
CEP: 44780-000 

o 
Certificamos que a Empresa acima identificada encontra-se devidamente inscrita no Cadastro 
de Fornecedores desta Câmara, para fins de licitação. A emissão deste certificado não implica 
em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros 
junto ao fornecedor cadastrado. 

Andorinha-Bahia, 01 de setembro de 2017. 

/ 1 

Elianede Àrauj.  Duarte 
MENGRO DA COMISSÃO 

1 



18/07/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÜMFRO DE INSCRIÇÃO 

07.867.16510001-04 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATADEABERTURA 

0710312006 

NOME EMPRESARLAL 

WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA - EPP 

TrTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PRISMA CONSULTORIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
69.20-642 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDARAS 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas nau especificadas anteriormente 
62.04.0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
70.204-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
69.208-01 -Atividades do contabilidade 

CÓDIGO E DESCRIÇÂO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
AV LOMANTO JUNIOR 

NOMERO 

07 
COMPLEMENTO 

AND 2 SALA 201 EDI ITINGA DA SERRA 

CEP 

44.780400 
BAJRRODISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 
ANTONIO GONCALVES 

UF 

RA 

ENDEREÇO ELETRõNICO 

J.EVANCONTABILIDADEIBOL.COM.BR  
TELEFONE 

(74)9115-20011(71) 8711-4030 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

- 	- SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

0710312006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECL'J. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1810712017 às 08:33:50 (data e hora de Brasília). 
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Consulta QSA&Çápital  Social Voltar 

 

Preparar Página 
- 	para Impressão 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui. 
Atualize sua página  

https:/twww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuddica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 	 111 



PRAÇA EDUARDO PiNTOGUIRRA - CENTRO 
ANTONIO GONÇALVES . SÃ - CEP 44780OUC 

FONE(S): (74) 3547-2122 CjSIPJ/MF; 13.906.7281000148 

1. 	 

Pata 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

3111 2/2017 
VALIDADE. 

-5- 

Alva rã  
DE LICENÇA 00061/ 2017 

NOMÈJR*ao SOCIAL 

WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA .CPP 

NOMfi FANTASIA 

PRISMA CONSULTORIA 
ENDEREÇO 

AVN LOMANTO JUNIOR 01 CENTRO - ANTÕNIO GONÇALVES - 
BA 

,1 
DATA EMISSAC 

04/118/2017 

1AIWIOADE 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E 
TRIBUTARIA 

	/ 
INSCRIÇÃO  

CÓDiGO AttVtDAO 

69.20-6-02 
caa EcQtiÓiitO 

0024 
CPFÍCNPJ 

07.867.165/0001-04 

RESTRIÇOES 



14/08/2017 Certidão Internet 

BRASIL 	
j 

Acesso à informação 	 Participe 1 Serviços 

Ha ~a. Receita Federal 

r VPFN 

Legislação 1 Canais 

SMINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Pitcuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA - EPP 
CNPJ: 07.867.16510001-04 

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 a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 4 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; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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 na 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 12:47:53 do dia 14/08/2017 <hora e data de BrasIlia>. 
Válida até 10/02/2018. 
Código de controle da certidão: 54ED,B300.8469.8170 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta Preparar página 
para lmpreio 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 17/08/2017 2:13 

SECRETARIA DA FAZENDA 

H5 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20171779919 

RAZÃO SOCIAL 

INSCRI CÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

07.867.165/0001-04 

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 1710812017, 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:Ilwww.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 do 1 	 RclCcrtidaoNcgativa.rpt 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO GONÇALVES 
SETOR DE TRIBUTOS 

PRAÇA EDUARDO PINTO GUIRRA - CENTRO 
NIIÕNIO GONÇALVES - BA - CER 44780-000 
FONE(3) (74) 3547-2122 CNPJAIF: 13j08.728iUC01.68 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 
N° 000038/2017 

Nome/Razão Social: WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA -EPP 

Nome Fantasia: 	PRISMA CONSULTORIA 

Inscrição Municipal: 0024 	 CPFICNPJ: 07.867.165/0001-04 

Endereço: 	AVN LOMANTO JUNIOR, 07 CENTRO 

ANTÔNIO GONÇALVES - BA - CEP: 44780-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS 
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO. 

Observação: 

************************•**•A - SSS... 	 * * 	 *********.**•*********.** ******* 

*. 

Esta Certidão foi emitida em  04/01/2017  com base no Código Tributário Nacional, lei n°5.172166. 

Certidão válida até: 04/10/2017 

Código de controle da certidão: 0100001594 

 

1 
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EmJsorAlS1AN 

o 

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo. 



29/08/2017 

IMPRIMIR, 

 

V0t!R 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07867165/0001-04 

Razão Social: WELLIT0N DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Endereço: 	RUA FREDERICO SIMOES 98 SALA 602 / CAMINHO DAS ARVORES / 
SALVADOR / BA / 41820-774 

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: 25/08/2017 a 23/09/2017 

Certificação Número: 2017082503202189576979 

Informação obtida em 29/08/2017, às 22:50:16. 

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

https:/twww.sifgacaixa.gov.br/EmpresalCrflCrf/FgeCFSlmprirnirPapel.asp?VARpessoaMatriz=1  3604009&VARPessoal 3604009&VARUfrBA&v... 111 



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.867.165/0001-04 

Certidão n°: 131112243/2017 
Expedição: 19/06/2017, às 13:14:29 
Validade: 15/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA - E?? 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°  
07.867.165/0001-04, 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 previ denciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.ius.br  



19/0812017 	 Certidão de Regularidade 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL 
DE EMPRESÁRIO 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica 
que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em 
situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
DENOMINAÇÃO 	 WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA- EPP 
NOME DE FANTASIA..: PRISMA CONSULTORIA 
REGISTRO   BA-007258/0-9 
CATEGORIA 	 EMPRESÁRIO 
CNPJ   07.867.165/0001-04 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: SALVADOR, 19.08.2017 as 12:43:08. 
Válido até: 17.11.2017. 
Código de Controle: 223258. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA. 

httpII201 .33.22.l53iscdpts/sql_consultavO3BA.dli4ogin 	 111 



19/06/2017 DHP Eletrúnica 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n° 9.295/46. 

nformamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
egularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Certidão n.°: 8A12011100016244 
Nome: WELLITON DE OLIVEIRA ALMEIDA CPF: 227.599.216'49 
CRCIUF n.° BA.028129F0 Categoria: CONTADOR 
validade: 	17.11.2017 
Finalidade: OUTRAS 

Confirme a existência deste documento na página 	CRCBA.ORG.BR, mediante número de 
controle a seguir,  

CPF: 227.599.215-49 Controle: 1555.1497.1810.2124 

httpJ/201 .33.22.153/scripts/SQL_dhpvOSBA.dlt/logln 	 1/1 
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CÂMAUA MU1NIC1PAL DE A1NH0IIINHA 
ESTADO DA BAlDA 

Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro 
C.N.P.J.: 16Ã48.979/0001- 03 

Tel.: {074} 3529 -1019 

193 

r. 

PODER LEGISLATIVO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO! COMISSÃO DE PREGÃO 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

DADOS DO FORNECEDOR: 
RAZÃO SOCIAL: SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA ME 

CNPJ: 07.784.924/0001-38 
FANTASIA: 5 & C SERVIÇOS ASSOCIADOS 

ATIVIDADES 69.20-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 
TRIBUTARIA; 
62.04-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 
66.21-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL; 
69.11-1/01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS; 
70.20-04/00 - ATIVIDADES EM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, 
EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA. 

ENDEREÇO: RUA DR SALUSTIANO FIGUEIREDO, 76— CENTRO 
CIDADE: SENHOR DO BONFIM 

UF: BA 
CEP: 48.970-000 

Certificamos que a Empresa acima Identificada encontra-se devidamente inscrita no Cadastro 
de Fornecedores desta Câmara, para fins de licitação. A emissão deste certificado não implica 
em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros 
junto ao fornecedor cadastrado. 

Andorinha-Bahia, 31 de agosto de 2017. 

  

CONFERE COM &IGNAL\ 

Rg. 
ICPF V  

Eliane â ÇPÚ'. Duarte 
MENBRO DA COMISSÃO 

1 



s ao c ia, nos ir n.a. 

CNPJ: 08784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, n`76 -  Sala 12- Centro 
Senhor do Bonfim -Bahia CEP: 48.970-000 

DOCUMENTOS PARA 
CADASTRO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 
ANDORINHA 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA 
CNN: 08.784.92410001-39 - Salustiano Figueredo, a° 76- Sala 12- Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 
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Pelo presente instrumento pailicular, ALANDONIS MOREIRA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29 de novembro de 19S0, natural de Ria~ do 
Jacuipe Estado da Bahia, portador da cédula de Identidade sob d'09.772.834-53 cxpcdida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estada da Bahia em 19 de agosto de 1997, CPF sob n° 
S)5.474.985-S7, residentç e dmiçili4; a Rua FrnÇi$ÇQ Sima n°75, Ças4, ççMro, na çi4dlç 
Senhor do Boafiru Esusdc, da Bahia, CE? 48.970-000 e RONE MOREIRA DA SILVA, 
bra3ilcíro, solteiro, natural de Scnhor do Bonfim Estado da }tahia, nascido cm 30 de março de 
1983, cmprsário, portador da cédula de ldcnridadc sob rf 14.138.541-33 crpcdida pela Sccrczaria 
de Segurança Pública do Estado da Bahia era 30 de abril de 2004, ÇFF 026.547.915-05, residente 
e domiciliado a Rua Francisco Simas n° 75, casa, centro, na cidade de Senhor do Ronfuu Estado 
da Bahia, Lhe 48.970-000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girara sob o anuie empresarial de SC 
SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA, cern sede administrativa a Rua Rui Barbosa, II,, sala 04, 
centro, na cidade de Senhor do Bonfim Estado da Bahia. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de 95 10.000900 (dez mil reais), 
dividido em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de Ri 1,00 (um real) cada, intclizat cm 
moeda corrente do pais pelos sécios: 	 ÍZ?!SJÇFRE COM O ORIGINAL 

il.€L9z_ 
	  4t7 ; 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 
RONE MOREIRA DA SILVA 	 5.000 

1 TOnLÉZÚ4DO 	- 	 10.000 

CLÁUSULA TERCEIRA — O objetiva social é: Consultaria au hardware 
software; consultaria em informática; consultaria au programas de computa4ore consultaria cru 
tecnologia de informaçào; consultoria em hardware de auditoria ; Consultaria atuarlat assessoria e 
consu l toria  em recursos humanos; consultaria financeira e asscssóríaz coosxkoria cm relações 
públicas; consultoria para administração de empresas; 5crviços de o&ntação, aasist&,cia, 
assessoria, gestão empresarial; controle e gcstAo, assessória oricntaçAo e assistencioa prestadas as 
empresas i' maicria de planejamento engenharia, consultaria financcira csscssonprcariaL 
asscssoria emimprensa; assessoria a empresas cm quc3tAo financeira, assessoria contabil; 
ççroçja jurídica assessoria era software; assessoria em hardware; assessoria para compra e 

instalação de perifericos relacionados a segurança de informática; serviços de asscsscuria em 
traniites do comércio exterior, 	a 

CLÁUSULA QUARTA - As quotas sã* indivisíveis e não poderân se cufidas ou 
transferidas a terceiros seta o consentimento da outro sócio, a que fica assegurado  em igualdade 

de condição e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, fbnualizasdo, se 
realizada a cessão delas, a aheraçAo contntual pertinente. (azt 1.056, itt 1.057, CC/2002) 

5.000 'Pg p+atn 	.iL,000OO 
5.000.00 
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íonfinuaçlo do contrato sodal da soddaJe SC SER VIÇOS ASSOCL4DOSLTDA 

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sécios & restrita ao valor de 
sas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaqlo do Capital Social. (ar. 
1 UM, CC/2002) 

CLÁUSULA SEXTA - A adiiinøraç&o da sociedade cabe ao administrador 
ALANDONES MOREIRA DA SILVA com os poderes e anibuiçôcs de representá-la ativa ou 
Passivamente, em juizo ou fira dele; movimentar contas correntes bancárias, contrataçio de 
pessoal; autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
intcrcssc social bem como endosso, aval ou fiança, assumir obúgaçõcs seja cia favor de qualquer 
dos quatistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da wMn*,  sem 
autorização do outro SÓCIO. (art. 997, VI, 1.013, LOIS, 1.064 CC/2002) 

CLÁUSULA SETIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de 
dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua admhiistitçflo, FOdO à 

O elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado ccoa&nico cabendo 
aos sécios, na proporçâo de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (*ri. 1.965, CC/2002). 

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao t&mino do exercício 
sociaL os sécios delibearo sobre as contas e designaro a&nizsisuadores quando tbt o caso. 
1.071 e 1.072, § 2° e *it 1.073 CC/2002). 	 (CONFERE COMO ORIGINAL 

CLÁUSULA NONA - A sociedade poderá a  
liais ou. outra depen~ mediante alteraç&o contratual assinadkr  todos 

CPF2S1 lI  e'QsrTQ— 
CLk[JSULÃ DÉCLMÁ - Os sécios poder&, do comwn aççwdQ fixar um* 

retirada mensal, a título de 'Tro Labore", observadas as diSpOSiÇØCs rcguLtnntares pvnincntc3. 

CLÁUSULA DÉCIMA FRIMZIRA - Falecendo ou hitertado qualquer sócio, 
a sociççladç ççnisr4 	ativi4ndç ççtp ç hççJçffQ$, 	Ç Q !Dca9ftZ. N5o Kado 
po'si'd ou inxhinçlo interesse destes ou do(s) remanescente(s), o valor de sais haveres ser* 
aour;tdo e riquid& com base na qítljnçâo patrimonial da wwipdnjfr,  à dada resobçAo, veri&ada 
em balanço especialmente Imntando 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casas em que a 
saciedAdé,  se resolva era relação a seu sócio. (art. 1-023 e 1.031, CCI2OO2) 

CLÁUSULA DÉCIMA SWU?(DA Q() admiisrts4çs(ç) dççtr(m), ob as 
penan da 36. de que não es13n imycdidoz de anca a administração da ,nir4M,,rt,, por lei especial, 
ou eai vi&tsde de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos púbficos ou px crime limtntar, de pttvitaçâo, 
pdta ou suborno, concussão pcculato ou conta a economia popular; contra o sistema financeiro 
ncio na!, contra normas de defesa da concorr&ría, contra as relações de eØnsusflO, F& públaa tai a 
prQpriedade. (art. 1.011, § J, CC/2002) 

Continua 
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Continuação do contrato social da socidadr SC SER VICOS ASSOCIADOS LTDA 

Pica eleito o foru da cidade de Senhor do Bonfim Fctqdn  da Bahia pala. o cLauído e 
curnprhntnto d05 dircho,c obi-gnç4ca rcaulrnntta deste contnto. 

por csitarcm assim justos c combinados assinam o prcsatc instrumento cm 3 vias. 

Senhor do Bonfim,  04 de abril de 2007 

ALANDOI4ES MOREIRA DA SILVA 

 

-t  

RONE'MO$ElBA DA SILVA 

    

     

       

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
-d 	CERTIFICO O REGISTRO EM 23/0412007 

N. 29203020655 

Protocolo: 07/0724001 

FRANCISCO JOSE 0. GUEOE CHAGAS 
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SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA ME 
N 1 RE 29203020655 	CNPJ 08.784.924/0001-38 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido cm 
29 dc Nc>vc:,nbro dc 1980, natural dc Riacho dojacuipc , Estado de Bahia, portador 
(6 ( édi,la dc Identidade sob n° 09.772.884-55, expedida pela Secretaria de 
Sctur.'nea I'úl,Iic:i h, Vstade, da Bahia cm 19 dc 1997 e D'E sob n° 815.474.985 
e,? 	i. :,I,- 1 1.1. 11111t 	Ri In Pr-inceo ,,mas n° 75, centro na Ciclatie de Senlinr 
do Bontiru Esiadi d.i Bahia. c;El' 4t'.970-(XJ0 c RONE MOREIRA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, crnprcs&rio ,natural dc Senhor do Bonfim Estado da Babta, 
nascida cm 30 de Março de 1988, portador da cédula dc Identidade sob no 
14.138.541.33 expedida pela Secretaria de Segurança Pública cio Estado da Bahia cm 
30 dc Abril de 2004 e CPF sob n°  026.547.915-05, residente e domiciliada & Rua 
Fnind"co Simas n" 75,  casa • centro • na Cidade dc Senhor do Bonfim Estado da 
Bahia, CEP 48.970-000. únicos sócios conlpctcnrcs da sociedade SC SERVIÇOS 
ASSOCIADOS LTDA ME estabelecida à Rua Rui Barbosa no  117, sala 04, térreo, 
centro, na Cidade dc Senhor do Bonfim , Estado da Bahia, CEP: 48.970-000, inscrita 
no CNII sob n° 08.784.924/0001-38, regisrncla na JUCEB sob NIRE 
29203020655 em sessâo de 23/04/201)7, resolvem assim, alterar seu contrato social 
rnc-cliaate as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA 1 -. 0 sócio RONE MOREIRA DA SLVA, cede e trar,s&rc parte 
ti 'ua tt,o 	dc capiud da mesma para ALANDONES MOREIRA DA SILVA, 

asilri o , s iii rim. 1. ci nprrs n ', nascido cm 9 dc Nc ,vcnibro dc 1980, natural de Riachão do 
acuipe, Estado da Bahia, portador da cédula dc Identidade sob n° 09.772.884-55, expedida 

pela Secretaria de Segurança pública do Estado da Bahia e CPF sob n° 815.474.985-87. 
residente e domiciliando i Rua Francisco Simas no  75, centro na Cidade de Senhor do 
Bnmifirn, Fsradc da Bahia CEP. 48.970-000. 

CLÁUSULA 2'— O sócio RONE MOREIRA DA SILVA, declara haver recebido, 
IlrSZc aio a importincia de RS 4u)00,00( Quatro mil reais) de ALANDONES MOREIRA 
DA SILVA ,da quitação dc parte dc suas quotas, vendidas, nada mais rendo a reclamar - dc 

U cc.ionário . dando-lhes plena, rasa e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA 3* - C) sócio RONE MOREIRA DA SILVA ,rcrin-se desta 
,crchcle, rcqlend, e rançfrrindc, parte de suas quotas de capital da mesma para 

FRz\NCISCO 1)13 ASSIS DA SILVA NETO brasileiro casado, sob o regime de comunhão 

ÍIrC1a de Ber.s,poriador da cédula mie l..k-ntidatlr Nob no 3.15397-32,cxpcdida pela Secretaria 

de Segurança do Estado da Bahia em 19/07/1982, e CPI: n° 395.417.205-44, residente e 
dornidliando na Rua Campo Formoso, n° 88-Centro, na Cidade dc Senhor do Bonfim Estado 
cia Bahia • CFLP48 9711-(X)O. 

CONFERE COM O ORIGINA 

Oa'ta  5,  Ã 1  O'9  1X11 
'.'
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CLÁUSULA 4- O sócio .RONE MOREIRA DA SILVA, que retira-se da sociedade, 
dr:clarLJ 	haver recebido, neste ato, a importincia de R$ .000,00 (um mil reais) de 
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, da quitação de suas quotas, vendidas, 
tida mais rendo a rcdannr, de seu cessionário, dando-lhes, rasa e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA 5-0 novo sócio aqui admitido na condição de cessionário da parte 
d cedente FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, a partir deste contrato 
asun1r a co condição exclusiva de sócio cotista, ficando toda a parte administrativa 
de gerència e controle, a cargo do sócio ALANDONES MOREIRA DA SILVA, 
cnnforme disposto no contrato construtivo da sociedade. 

CLÁUSULA 6-0 capital social, por Ibrça da cessão e transferência das quotas passa a ser 
distribuídas em: 

sÕc i os N°  DE QUOTAS VALOR R5 

\l.ANDONES MOREIRA DÁ 511 VÁ 9-000 90 RS 9.000,00 
-4 

FaAric:Isco DE ASSIS DA 	SILVA 1.000 to .000,00 
NETO 

TOTALIZAN DO 10.000 100 10.000.00 

CLÁUSULA 7'-ALANDONES MOREIRA DA SILVA, já qualificado que tinha suas 
quotas no valor de RS 5.000.00 (cinco mil reais ), subscreve e integraliza neste ato em moeda 
corrente do pais mais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) dividido em 4.000,( quatro mil) , quotas 

valor de RS 1 ,(X)( um real) cada, perfazendo um montante de RS 9.000,00 ( Nove mil reais 
), dividido em 9.00t' (nove mil) quotas no valor de R $ 1 ( um real).O sócio corista 
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO.já qualificado, subscreve e integraliza neste 
.un em moeda corrente do pais R$ 1.000,00 (uni mmiii rctis, dividido cm 1.(()0( uni mil) quotas 

valor dc 1<5 UMuni real1  cada .perfazendo um montante dc R$ 1.000,0O( um mil reais). 

CONFERE COM o oFiAii 

lDatt2__ 0, ic2Ofà 

Ass 
Pti 	  
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ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

FRANCISÇO DE ASSIS DA/SILVANETO 

L 

RONE MOREIRA DA SILVA 

o 

Junta Comercial do Estado da Bahia 

CERTIFICO O REGiSTRO 0.426)042011 PP 07oO3'2 

' Proocoio 11IO658-&de2€iV4/20I1 

2 03Ô2015 S 

sc 	av ;Ços ASO IAtOG Lt& Ht 

- a 

CLÁUSULA 8- O adsntnstrador,  ALANDONES MOREIRA DA SILVA, dcclaràm,sob 
. penas da lei. de pie não estão impedidos de exercer a adrninistraço da sociedade, por lei 

no em vlrnic]e de cnndrriaçan cnniinal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 

pena que vede ainda que ,remporanamcnte, o acesso a cargos públicos , ou por Crime 

(uinihar de , de prevaricação .peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia 
Di pular..contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da com concorrência , 
.:&irasa as relações de consumo. I c  pública ou a propricdade.(art1.01 1,5 1" CC/2002 

CLÁUSULA 9^ Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato Construtivo, 
alcançadas peio presente instrumento particular, permanecem em vigor. 

Hca cieiro o íinun da Cidade de Senhor do Bonfim Estado da Bahia para o exercício e 
cumpnment dos diretos e obrigações resultantes deste contrato. 

F por estarem assim justos e combinados assinam o presente instrumento em 3 vias. 

Senhor do Bonfini,1 1 dc Abril dc 2011 

o 



SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA ME 
N1RE: 29203020655 CNfl: 08.784.924/0001-38 

A LÍE RAÇÃO CONTRATUAL 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido cru 
Ti de Novembro de 1980, natural de Riachão do Jacuipe. Estado da Bahia, 
pLai.ador do CPF n°815. 474.985-87 Cédula de Identidade sob ri0  09.772.884-55, 
-::C})Cdlda pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia cm 19 de 
1)97, residente e domiciliando nesta Cidade de Senhor do Bonfim-BA, na Rua 
E:ajiçisco Simâs n°75, Bairro Centro CEP: 48.970-000, e FRANCISCO DE ASSIS 
DA SILVA NETO, brasileiro. Casado sob o regime de Comunhão parcial de bens, 
:llseidu cm 29 de Novembro de 1966, natural de Senhor do Bonfim Estado da 
fl.Qiia. portador da Cédula de Identidade sob n° 3.375.597-32, expedida pela 
Sccrctziria de Segurança Pública do Estado da Bahia cm 19/07/ 1982. e do CPF 

h n' 395.-117.205-44, residente e domiciliada nesta Cidade de Senhor do 
Bonfim, Estado da Bahia. na Rua Campo Formoso n° 88, Bairro Centro, CEP: 
48.970-000 Urilcus sócios da sociedade Limitada SC SERVIÇOS ASSOCIADOS 
LTDA ME, cunsbtuida por instrumento particular devidamente arquivado na 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob MR.E: 29203020655, em sessão de 
23104/2007? CNPJt 09.784.924/0001-28 com sede administrativa na Rua Rui 
Barbosa, n" 117. sala 04,trreo.Bairro Centro na Cidade de Senhor do Bonfim-
BA, CEP: 48.970-000 resolvem alterar o contrato social mediante as seguintes 
cáusulas 

CLÁUSULA PRIMEIRA, O sócio FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, retira 
se da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas de capital da mesma para 
VALDERENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, brasileira, casada sob o regime de 
:omunhão parcial de bens, nascida cm 09/02/1973, natural de Senhor do 
Ú'n'.fun Estado da Bahia, portadora da Cédula de Identidade sob n°5775505, 
xpedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF sob 
i '65.732.385-9 1 residente e domiciliada na Rua Campo Formoso n°88,Bairro 

Centro, na Cidade de Senhor do Boniirn Estado da Bahia CEP: 48.970-000 

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, declara 
haver recebido neste ato a importância de R$ 1.000,00(Urn mil reais) de 
VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, da quitação de suas quotas, 
vendidas, nada mais tendo a reclamar, de seu cessionário, dando-lhes plena, rasa 
irrevogável quitação. 

ÍE6jiFERE COM O ORIGINAL] 

1 
Data  

'Asa. 
±P 	
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Conúnuaçâo da Alteração crnpresaiial da sociedade SC SERVIÇOS ASSOCIADOS 
LTDA ME 

CLÁUSULA TERCEIRA. () sócio ALANDONES MOREIRA DA SILVA, sede e 
uansferc pane de suas quotas de capital da mesma para VALDIRENE CRISTINA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, Casada sob o regime de Comunhão pàrcial de 
bens, nascida em 09/02/1973, natural de Senhor do Bonfim-BA, portadora da 
C"ti3ultt rlc Idcutidcsdc ri" 5775505, expedida pela Secretaria de Segurança Pública 
do Estado cia Bahia e do CPF sob n° 665.732.385-91, residente e domiciliada 
nesta Cidade de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, na Rua Campo Formoso n° 
88, Bairro Centro, CEP: 48.970-000. 

CLÁUSULA QUARTA. O sócio ALANDONES MOREIRA DA SILVA declara haver 
recebido neste ato a importância de R$ 4.000,00(Quat.ro mil reais) de 
VALDERINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, da quitação de parte de suas 
quotas, vendidas, nada mais tendo a reclamar, de seu cessionário, dando-lhes 
plena, rasa e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA QUINTA, O capital social, por força da cessão e transferència das 
)cItas passa a ser distribuidas em: 

- 

N° DE QUOTA S VALOR R$ 

AI.ÁNI)ONES MOREIRA DA SILVA 5.000 50 R$ 5.000.00 

VAIJJIEtENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA 

TOTALIZANDO 

5.000 

10.000 

50 R$ 5.000,00 

100 R$I0.000,00 

CLÁUSULA SEXTA. VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, já 
qualificada que tinha suas quotas no valor de R$ 1.000,00(l-Ium mil reais), 
subscreve e integraliza neste ato em moeda correria do pais mais R$ 4.000,00 
quatro mil reais) dividido em 4.000(quatro mil),quotas no valor de R$ 1,00(um 
enl) cada, perfazendo um montante de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais),dividido em 

5 000(Cinco mil) quotas de R$ 1,00 (hum real). 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou 
uisfeiidas a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica 

issegurudo, em igualdade de condições e preço direto de preferënda para a sua 
iquisição, se postas á venda , formalizando, se realizado a cessão delas, a 
ii icração contratual pertinente (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela iniealização do capital social, 
:r1 1.052. 00/2002). 

[EFERE'UOM O ORIGINAL ÉN 

._--- 
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Continuação da Alteração cmpi..aarial da sociedade SC SERVIÇOS ASSOCIADA 
LTDA ME. 

CLÁUSULA MONA. A administração da sociedade caberá ao sócio administrador 
ALANDONES MOREIRA DA SILVA, com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 
interesse cia sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no 
enanto fazè•Io em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alinear 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro (s) sócio (s) (arts. 997 VI: 
1 .013.l.015,1064,CC/2002 

Parágrafo Único. No exercido da administração, o administrador terá direito a 
urna retirada mensal a titulo de Pró-labore cujo valor será definido de comum 
acordo entre os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Fica eleito o foro da comarca de Senhor do Bonfim Estado 
da Bahia para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contraio. 

E por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma para que surta os efeitos legais. 

Senhor do flonflmfflA. 15 de Fevereiro de 2012. 
CONFERE COM O ORIGINAL 

Data 	3V 1 X _____ 

Asa. 	& i1Z 
LRQ CO 33c3óltc9  

TCF.S1  qi /vs-Ot  
ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

JUCEU 
CERTIPICO O REGi5TRO EM 28/0212012 N 97172015 
ProjoO 12/1339687.0. de 28/02/2012 

e,.r.sa.29 3 0302065 5 
ÇC 5Lr,':ts ?.SCIÀX$ = Nt 

T*RO.G(RAS 
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SC SERVIÇOS ASSOCIADOS UDA ME 

NIRE 29203020655 CNPJ: 08.784.924/0001-38 
,• 

.AInRAÇ4Ó cÕuntATuiu.

' C2à 
. 	'. 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA, brasileiro, natural de Riachk do Jaculpe Estado da Bahia, 
solteiro, nascido em 29 de novembro de 1980, empresário, portador do CPF n 815.474.985-87 
e Cédula de Identidade sob n6  09.772.884-55, expedida pela Secretária de Segurança Pública 
do Estado da Bahia, residente e domiciliado nesta Cidade de Senhor do Bonfim- BA, na Rua 

Francisco Simas n9 75, Bairro Centro CEP: 48.970-000, VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA 

SILVA, brasileira, natural de Senhor do Bonfim Estado da Bahia, Casada sob o regime de 

comunhão parcial de bens, nascida em 09 de Fevereiro de 1973, Professora, portadora da 
Cédula de Identidade sob n25775505 expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado 

da Bahia e do CPF sob n2 665.732.385-91, residente e domiciliada na Rua Campo Formoso, nQ 
88, Bairro Centro, Cidade de Senhor do Bonfim Estado da Bahia - CEP: 48.970-000, únicos 

sécios componentes da Sociedade Limitada SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA ME, constituída 
por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob 

NIRE: 29203020655, em sessão de 23/04/2007 e Inscrita no CJIPJ sob fl2  08.784.924/0001-38, 
com sede administrativa na Rua Rui BarbosanQ 117, sala 04, térreo, Bairro Centro na cidade de 
Senhor do Bonfim Estado da Bahia CEP- 48.970-000 resolvem alterar o contrato social 

conforme as cláusulas e condlçâes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que tem sua sede na Rua Rui Barbosa, na 117, sala 04, 
térreo Bairro Centro Cidade de Senhor do Bonfim Estado da Bahia, CEP: 48.970-000 passará 
para Rua i». Salustiano figueiredo n a 76, Sala u, Centro, na Cidade de Senhor do Bonfim 

Estado da Bahia, CEP: 48.970-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade admite neste ato o sécio FRANCISCO DE *555 DA SILVA 
NETO, brasileiro, natural de Senhor do Bonfim Estado da Bahia, Casado, sob regime de 

comunhão parcial de bens, nascido em 29 de Novembro de 1966, empresário, portador da 

Cédula de Identidade sob n9  3.375.597-32, expedida pela Secretária de Segurança Pública do 

Estado da Bahia e do CPF sob n2 395.417.205-44, residente e domiciliando nesta Cidade de 
Senhor do Bonfim Estado da Bahia, na Rua Campo Formoso, n2 88, casa, Centro, CEP: 48.970-

000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sécia VAWIRENE CRISTiNA PEREIRA DA SILVA cede e transfere O 
valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) correspondente á 1.000 (Num mil) quotas no valor de R$ 

1,00 (um real) cada, para o sócio FRANOSCO DE *5515 DA SILVA NETO, que declara haver 

recebido a importância de 1.000 (Num mil) quotas no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) da 

transferência de quotas realizada por VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nada mais 

tendo a reclamar de seu cessionário, dando-lhe, rasa e irrevogável quitação. 
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CLÁUSULA QUARTA: A sécia VAWIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA retira se da sociedade 

transferlfldo o valor de R$ 4.0,Qofllatrpcmlttçals) correspondente a 4.000 (Quatro mil) 

quotas no valor de R$ 1,00 (umrEal cada jarj&$do ALANDONES MOREIRA DA SILVA, já 
qualificado ,que declara havei re Sldo neW até a importância de R$ 4.000 ( Quatro mil) 

quotas no valor de R$ 4.000,00 ( Quatt, 111 reais) da transferência de quotas realizada por 
VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nada mais tendo a reclamar de seu cessionário, 
dando-lhe, rasa e Irrevogável quitação. 

CLÁUSULA QUINTA: O sócio admitido neste ato, na condição de cessionário da parte do 

cedente FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, a partir desta data, assume a condição 
exclusiva de sócio. 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000(Dez 
mil) quotas no valor nominal de R$ 400 (um real) cada, uma totalmente subscrita e 
integrarizado neste ato, em moeda corrente do Pais, pelos sécios: 

SÓCIOS N°  DE QUOTAS VALOR 1$ 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 9.000 90 R$ 9.000,00 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO 1.000 10 R$ 1.000,00 

TOTAL 10.000 100 1$ 10.000,00 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA, que tem suas quotas no valor de R$ 5.000,00(Cincomil 
reais), subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do pais mais R$ 4.000,00 (Quatro 
mil reais) dividido em 4.000 (Quatro mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, 

perfazendo um montante de R$ 9.000,00(Nove mil reais), dividido em 9.000 (Nove mil) quotas 

no valor de R$ 1,00 (um real) cada. 

CLÁUSULAS SETIM& A administração da sociedade será exercida pelo sócio ALANDONES 
MOREIRA DA SILVA de forma conjunta ou Isoladamente com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto social, sempre nos interesses da sociedade, 

autorizados o usos do nome empresarial, vedado, no entanto fazê-lo em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja emfavor de qualquer dos sécios ou terceiros, 

bem como onerar ou alinear bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) sócio(s) (art. 

997 VI; 1.013.1.015,1064 CC/2002). 

QÁSUIA OITAVA. O (s) administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, que não esta (ao) 

impedido (s) de exercer (em) a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falitnentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica 

ou propriedade (aitL011jl, CC/2002). 
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Fica eleito o foro da comarca de Senhor do Bonfim Estado da Bahia para o exercido e o 

cumprimento dos direitos e obrlgaçôes resultant!Øeste  contrato. 

E, por estarem assim Juntos e Sitttts aisÃ,em k4esente  Instrumentos em (03) três vias de 

Igual teor e formas para que surta os efeitsn legais. 

Senhor do Bonfim/BA, 30 de Julho de 2013. 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVÁNETO 

VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DO ESTADO DA BAHIA 
CATEGOA 	 N 00 RE~ 

CONTADOR 	 BA-O36O710-9 

FRANCISCO DE ASSIS DA 
— 	SILVA NETO 

ÂO 

JOAO ROSA NETO 

CARMELITA MARIA DA SILVA NETO 

ASSP1ATA DO PROÇ3SSIONfrJ. 

NASCIMENTO NAC^~ NATIX~DE 

2IIJ1IM 	lRASltEIR 	 SE*4O 00 BOIFIM 8A 
DIPLOMAÇÃO cin 	 RG 

07RI&2010 	395 417 205-44 	337559732 SSP-BA 
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taimos t), art. 18 do Dea*).Le n 9.295146. olc ad. 1 
da Lei ri 6 206(75. 
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PRESIDENTE 00 CRC 
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CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
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CATE~ 	 NOOREGISIRO 

--- 	CONTADOR 	 BA-035828/0-7 

H 
1 ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

FLWAO 

ADÃO DA SILVA EVANGELISTA 

  

ROMISSE MOREIRA DA SILVA 
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ASSINATURADO PROflSSIONAL 
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CNPJ: 08.784.92410001-38 - Salusüano Figueredo, n°76— Sala 12— Centro 
Senhor do Bonfim - Bahia CE?: 48.970-000 

REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LiDA 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, a° 76— Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
08.784.924/0001-38 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE MERTURA 
23/04/2007 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 
SC SER VICOS ASSOCIADOS LTDA .ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
5 & C SERVIOSASSOCIADOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
6621.5022-Auditoriae óónsuitoria atuarial 
70.204-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
69.11-7-01 -Serviços advocaticios 
6920-6-02 ZAtividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 .Socledade  Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R DR SALUSTIANO FIGUEREDO 

NÚMERO 
76 

COMPLEMENTO 
SALA 12 

CEP 
48.970-000' 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
SENHOR DO BONFIM 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
contabsa@bèl-turbo.com.br,  

TELEFONE 
(74) 91984345 

ENTE FE $ERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAt 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÂOCADASTRAt 
23/04/2007 

  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

.4 	4. 

SITUAÇÃG ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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3110812017 	 Cómprovarite de inscrição e de Situação Cadastral 
	 7+'S 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie juritb à. 
RFB a sua atualização cadastral. 

- 

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

Emitid&à à 31/08/201*àë 10:14:40 (data e hora de Brasília). 

- 	E;qp3capitaI ciai 1 

Página: 111 

A RFB agradece-a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua  Èácina £ 

4'  

https://ww.reCeitafazendgOvbr/PessoaJuridÍca/CNPJ/CnpjreV&cnpjrevacomproVanteasp 	 1/1 

«9 31 /n' 



CONFERE COM O ORIGINAL 
Data .3Á / 	sÇ Ir2DPr 
Ass. 
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CNAE TRIBUTÁRIO: 62.04-0100 CONSULTORLA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DEMAIS CNAEs: 

68.21-5102 AUDITORIA E CONSULTORIAATUARIAL 

69.11-7/01 SERVIÇOS ADVOCATICIOS 

69.20-6/02 ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA 

70.20.4/00 ATIVIDADES EM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 

Sujeita a Vigilância Sanitária: NÃO 
Data de Inscrição no Cadastro Municipal: 14/08/2007 
Hora do Funcionamento: às 
Emissão: 30/08/2017 	Validado: 31/12/2017 

dos 
,ibutfl IIIIIllhIIIOIIl•IIJIIIIIIJOP 

138103I2000102THESSIA 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM 

A ivara 
FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 

No: 4627 

2017 
NOME: 
COA: 
FANTASIA: 
ENDEREÇO: 

SC SERVICOS ASSOCIADOS LTDA ME 

000.002588/001-68 	~Anterior 1.5357-1.00 
5 & C SER VICOS ASSOCIADOS 
RUA DR SALÚSTIANO FIGUEIREDO, 76- CENTRO 
SALA 12 
48.970-000 - SENHOR DO BONFIM - BA 

CNPJICPF: 08.784.924/0001-38 

CNAE PRINCIPAL: 

Observações: 

* Manter em lugar visível. 



29/08/2017 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - ME 
CNPJ: 08.784.92410001 -38 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:23:11 do dia 29/05/2017 Chora e data de Brasília>. 
Válida até 25/02/2018. 
Código de controle da certidão: 25B3.ED29.C142.46B0 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 



e' 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 
1. 

Emissão: 12/07/2017 09:58 

RAZÃO soctAL  

4 4 444 •set*t+++ 44. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

08.184.924/0001-38 

7q6 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os ef&tos dos arte. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N 20171470243 

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. 

8 Emitida em 12/07/2017, 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 
FAZENDÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:ilwww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Fadarei do Mhist&io da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RclCertidaoNegativaspc 



O»J MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Data Impressão: 12/07/2017 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

N°  0000087712017 

Emissão: 1210712017 

Validade: 1011012017 

SC SER VICOS ASSOCIADOS LTDA ME 

CGA: 000.002.588/001-68 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 
CNAE: 62.04-0/00 
RUA DR SALUSTIANO FIGUEIREDO, 76 
SALA 12 

CENTRO 

48.970-000 - SENHOR DO BONFIM, BA 

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

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO. 

www.senhordobontim.ba.qov.br 	 Emissor: VIA WEB Vai dição Web: 

1111111111111111111111111111111 
00220110000087700002282306 
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In 
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VOLTAR 

cai Aí . 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	0878492410001-38 

Razão Social: SC SERVICOS ASSOCIADOS LTDA 

Nome Fantasla:S & C SERVICOS ASSOCIADOS LTDA 

Endereço: 	RUA RUI BARBOSA 117 SALA 4 / CENTRO / SENHOR DO BONFIM / BA 
148970-000 

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: 13/08/2017 a 11/09/2017 

Certificação Número: 2017081301320613748135 

Informação obtida em 18/08/2017, às 15:45:33. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.calxa.gov.br  
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PODER JUDICIÁPTO 
LTLSTTÇA DO TRABAlHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SC SERVICOS ASSOCIADOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 
Certidão n°: 136205614/2017 
Expedição: 29/08/2017, às 15:25:33 
Validade: 24/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SC SERVICOS ASSOCIADOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 

3 

	

	inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.784.924/0001-38, 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 

i 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 
Interret (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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CNPJ: 08.784.92410001-38 - Salustiano Figucredo, n°76— Sala 12— Centro 
Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 

QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICA-FINACEIRA 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA 
CNPJ: 08.784.92410001-38 - Salustiano Figueredo, n° 76— Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 
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TERMO iBERTURA 

Contém este Livro Diário N° 001, 0040 páginas numeradas seguidamente por sistema de 
processamento de dados, do N°  0001 a 0040 e seNrá para o lançamento das operações próprias do 
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado: 

Empresa: 	SC SERVICOS ASSOCIADOS LTDA-ME 

Endereço: 	Rua Doutor Salustiano Figueredo .76 Sala 12 

Bairro: 	Centro, 

Cidade: 	Senhor do Bonfim - BA 

CNPJ: 	 08.784.92410001-38 

Inscr. Estadual: 	ISENTA 

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAI-IIA, em 23 de abril de 2007 

N° da Inscrição: 29203020655 

Senhor do Bonfim, 01 de janeiro de 2015 

51- 
ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

En 

Cl: 977288455- SSPIBA CPF: 815.474.985-87 Contador - CRC: 006242/0-7/ BA 

JUCEB 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

Termo de Autenticação 171013084-3 

O presente IiVTOffid-,a. por mm' anrnlnsdo e confeddo. adia-se 
M conformidade com a legislação em vigor em asila lemnos 
CIO Sertura e encerramento. 
SENHOR DO SOtWIM 

D&SLVÃSN{ÇOS 
MUUSIA 00 REGISTRO MOCMfl 

CONFERE COM O ORIGINAL 1 

Data Si  1

o 

 

Rg L 
CEP: 48970000 



TOTAL DO ATIVO 

Senhor do Bonifl 31 de de~ de 2016 

602.608,70 

$ 	-----.__ 

$ CONFERE COM O ORIGINAL 
Data,...jj  ÇÇ  

1Ass. 
jRg. ø9-p33-2o 
!CPF..3.S3g( 3OS - OÇ, 

1 

1  
SC SERV100S ASSOCIADOS LTDA-ME 

Pag.: 0052 

SC SERVICOS LTDA-ME 

CNPJ 08.7Q9410001-38 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/1212016 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADES 

NUMERAMOS EM ESPECIES 

Caixa geral 

BANCOS 

Bradesco 

Caixa Economica Federal 

CLIENTES 

CLIENTES NACIONAIS 

Outras contas a Receber 

APLICACOES DIVERSAS 

Banco Bradesco S.A. 

Banco Caixa Economica Federal S.A. 

ATIVO NAO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

BENS EM OPERACAO 

Moveis, Utensilios e Inst. Comercias 

Veicu los 

409.160,92 

55.378,30 

2.190,28 

1$00 

53.187,02 

353282,62 

74.566,40 

116.045,19 

163.171,03 

193.447,78 

193.447,78 

82.447,78 

111.000,00 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 
	

CPF: .14&Ot5-53 

Contador- CRC: 0242/0-7 /13A 

CI: 977286456- SSPIBA CPF: 815.474.Ses-87 

MÁ RIBEIRO DE SAI Masiwmaq Softwams. 
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SC SERMOS ASSOCIADOS LIDA-ME 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

Errçttsarb 

CI: 977288456- SSPIBA CPF: 815.474.985-87 

CPF: 148.0I5-53 

Contador - CRC: 006242/0-7/ BA 

SC SERVICOS Ms3)t4\D9  LTDA-ME 

CNPJ 08.79.9$/0001-38 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGACOES FISCAIS 

IMPOSTOS E CONTRB 8/RECEITAS 

Simples Nacional a Pagar 

PATRIMONIO LIQUIDO 

Pág0063 jgS 

6.245,52 

6.245,52 

6245,52 

596.363,18 

CAPITAL REALIZADO 
	

10.000,00 
CAPITAL SOCIAL 

Capital Social 
	

10.000,00 
LUCROSIPREJUIZOAS ACUMULADOS 

	
586.363,18 

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 

Lucio/Prejuizo acumulados 	 512.362,20 

LucmlPrejuizo do Exercicio 	 74.000,98 

TOTALDO PASSIVO 	 602.608,70 

CONFERE COM OORIGINAL 

f Data  a IO' 1029P-
lAss. Eil- 
Rg.  o 	4'o*s-10 
CPF.-2 3ogqos—o3  

Senhor do Bonfkn, 31 de dezembro de 2016 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCIdO EM 3111212016 
- 	

-M.1 SC Eflo 4S&%OS.#ME 
t14:31

WN  
 : Jt4FIO78444RnL4 Pág.: 0064 

t6bNFERE COM O ORIGINAL 

2PF_ 	q •O -OA 

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS 
Aluguei 
Energia 
Telefone 
Material do Escritorio 
Material de Consumo 
Despesas com veiculo 
Combustiveis e Lubrificantes 
Servicos de Terceiros - PF 
Honorarios Contabeis 

Oespesas diversas 

JUROS E DESCONTOS 
Juros 

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES 
1SSIQN 
Imposto Simples 

RESULTADO DO EXERCIdO 

742.152,00 
742.152,00 

(43.200,00) 
(43.200,00) 

(562.301,06) 
(4.200,00) 
(1.431,69) 
(2.785,19) 

(148.290,94) 
(15.555,87) 
(65.348,00) 
(52.600,37) 
(98.538,00) 
(15.600,00) 

(157.953,00) 

(28,18) 
(28,18) 

(62.621,78) 
(1.651,20) 

(60.970,58) 

74.000,98 

RECEITA COM VENDAS NO PAIS 
Servicos a Vista 

DESPESAS TRABALHISTAS 
Pra-Labore 

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em SI de dezembro de 2016. 

ob as penas da lei, declaramos que as informações aqui comidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 
¼ sociedade não possui Auditoria Independente. 
¼ sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. 

o 
ÁU .  

ALANOONES MOREIRA DA SILVA 

Senhor do Bonfim, 31 de dezembro de 2016 

Empresarlo 

CI: 977RAL5  - SSPISA CM 815.474~ 

CPF: .148nI5-63 

Co~ - CRC: 00624210-7/ BA 

Rue Antonio Guena, 25710 aadr Centro, Seq,or do Boiillm BA 

JAA RIBEIRO DE SAI Mastermaq Softwares. 
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TERMO *ÊIRRAMENTO 

Contém este Livro Diário N°  001, 0040 páginas numeradas seguidamente por sistema de 
processamento de dados, do N°  0001 a 0040 e serviu para o lançamento das operações próprias do 
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado: 

1 CONFERE COM O ORIGINAL 

!Data  a! iDt; IN2O14  
Ass. 
Rg.fl3f4S2Q 
CPF.a  1 3 4 cyo5-0i5 

Empresa: 	SC SERVICOS ASSOCIADOS LTDA-ME 

Endereço: 	Rua Doutor Salustiano Figueredo, 76 Sala 12 

irro: 	Centro, 

Cidade: 	Senhor do Bonfim - BA 

CNPJ: 	08.784.92410001-38 

Inser. Estadual: 	ISENTA 

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, em 23 de abril de 2007 

NO da Inscrição: 29203020655 

Senhor do Bonfim, 31 de dezembro de 2015 

CEP: 48970000 

   

«se 

 

aANDOtIES MOREIRA DA SILVA 

   

EmpresaS 	 RG: 79305261 CPF: 060.148.015-53 

CI: 977288455- SSPJBA CPF: 815.474.965-87 	 Condor - CRc: 00624210-7/ BA 

o 

-UNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DA BAR A 

EM ' 
—4o-. 

dos Santos 
Port. N°02512013 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Certidão n.: ~~115789 
Nome: ODIVALDO SANTOS DE SA CPF: 060.148.015-53 
CRCRJF n.• BAoo6242I0 caugorla: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Validade: 28.11.2017 
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 

Livro: DIARIO 
10 011 Exercício: 2015 

40 

 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto 
ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas 
profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações 
que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não 
atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de 
controle a seguir. 

CPF :060.148.015-83 Controle: 1171.2426.2739.3367 o 

DHP Eletrônica --- --------- 

   

Página 1 de 1 
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29/08/2017 002720655 '75? 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 002720655 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no slW do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.Jus.brlpastadigitaiipg/abrlrConferenciaDocumento.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a datado 29/08/2017, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

S&C SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA, portador do CNPJ: 08.784.924/0001-38, estabelecida na RUA DR° 
SALUTIANO FIGUEREDO, N°76, SALA 12, CENTRO, CEP: 48970-000, Senhor do Bonfim - BA. 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15.30 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, terça-feira, 29 de agosto de 2017. 

FERE COM JORIGINAL' 
Data3jj 
Ass. 

Rg.f 

002720655 
PEDIDO NO: 



  

GOVERNO DO ESTADO BABARIA 

SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Emissão: 05109/2017 15:48 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para osetelitos doa arte. 113 9114 da Lei 3~ de lide dezembro delOSl -Código 
Tributária do Estado da Bahia) 

     

'CONFERE COM O ORIGINAL 

oatqfl  

     

      

Ass. 

    

  

Certidão N° 20171913483 

  

mg- 

 	TrT!& j 

      

 

RAZÂOSOCLAL 

    

          

           

           

           

 

4acRa0 ESZiCW& 

 

03.784.924/0001-38 

      

           

           

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à kexlstSida de détbs. Inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, resselvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Batia 

cobrar quaisquer débitos que '4a'em a ser apurados postedormerte. 

Emitida em 05109/2017, conforme Portada n° 918/99, sendo válida porfio das, contados a pedir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, No ENDEREÇO kttp:!Mww.sdez.bagov.br 

VãMa com a apresentaçeo conjunta do caitão odnel de lnsnição no CPF ou no CNPJ da 
Secretada da Receita Federal do MIittSio da Fazenda. 11P 
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CAIXA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CIII? 

Inscrição: 	0878492410001-38 
Razão Social: SC SERVICOS ASSOCIADOS LTDA 
Nome Fantasia:S & C SERVICOS ASSOCIADOS CEDA 
Endereço: 	RUA RUI BARBOSA 117 SALA 4 / CENTRO / SENHOR DO BONFIM / BA 

148970-000 

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: 01/09/2017 a 30/09/2017 

Certificação Número: 2017090102390695908296 

Informação obtida em 05/09/2017, às 15:49:33. 

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

ORIGINAL CONFERE C0M 

14.2. 155 
05109/2017 

1h 



dos Santos 
Membro 

ëFto 
Assessor Jurídico - OAB 

CAMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA 	 ICo Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro 

C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03 
Tel.: {0**74}  3529-1019 

PODER LEGISLATIVO 

Ata de Sessão do Processo Administrativo n° 05/2017 - Licitação Tomada de Preço Tipo 
Técnica e Preço n° 02/2017. 

Às 09:00 horas (nove horas) do dia 04 (quatro) do mês de setembro do ano de 2017, na Secretaria da 
Câmara Municipal de Andorinha, situada à Avenida José C. de Carvalho Filho, s/n - Centro - 
Andorinha - BA., presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação Srs. Eliane de Araújo 
Duarte e Crispiniano Borges dos Santos, constatada a ausente da Presidente da Comissão, Sr. Rosiane 
Araújo da Silva, foi dito o que segue: Considerando a apresentação de Atestado Médico, bem como 
Relatório Médico, noticiando a impossibilidade do comparecimento da Presidente da Comissão a Sra. 
Rosiane Araújo da Silva, a Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, considerando que a Portaria de 
Indicação dos Membros da Comissão Permanente de Licitação faz alusão somente a 03 (três) 
membros, sem indicação de Suplente, inviabilizando, portanto, a continuação da presente Sessão, 
recomendou aos Membros da Comissão o adiamento da presente Sessão pelo motivo já exposto, 
tendo sido acatado pelos Membros. Nessa oportunidade, registramos a presença das Empresas 
Welliton de Oliveira Almeida EPP e SC Serviços Associados Ltda ME, que concordaram com o 
Adiamento. Nessa Assentada ficou designada uma nova Sessão para o dia 18 de setembro de 2017, às 
09:00 lis; (nove horas). Nada mais havendo a tratar, às 10:10 horas (dez horas e dez minutos) é dada 
por encerrada a sessão, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pela 
Comissão Permanente de Licitação e licitante presente. 

Eliane de Ara jo Duarte 
Membro 

Licitantes: 

We6n )e'tivMra A)meiEPP 	 SC 
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Assinatura 

LI ÍA5E1J3U 
... 

HOSPrrAL E MATERNIDADE 
OR. PAULO 1-IILARIÃO soluções em saúde 	 UMA NOVA HISTÓRIA 

Atestado 

Atesto para devidos fins que o (a) Sr. (a) 

"  

 

   

necessita de:  1t2  ( 	-4,97- 	), dia(s) de repouso, a partir 

desta data, por motivo de doença. 

 

410W0 i~ 10/ 
Locál e Data 

CID (10)  /VÇz 5 

6nkc 41 /72— 

 

ama 

Praça Nova do Congresso 266- Centro! Sr. do Bonfim-BA CEP: 48970.000 

CNPJ: 00.820.693/0001-69 Te!.: (74) 3541-5757/1557/0442/6012 Fax. 3541-3891 

ii 



Praça Nova do Congresso, 266 - Centro! Sr 

CNP.J: 00.820.69310001-69 
EP: 48970-000 

r Tei.: (74)-3542-4455 

o 

e HVhPJII arria  HOSPITAL E MATERNIDADE 

soluções em saúde DR. PAULO H!LARIÂO 
UMA NOVA HISTÓRIA 

4crvo /44101) 



Câmara Municipal de Andorinha 

E sta edição encontra-se nos te: www.camara.andorinha.ba.io.org.br  em servidor certificado iPBRÀsiC' 
T 1*aê4 	 -'PC 1 

Câmara Municipal de 
Andorinha publica:  

• Aviso de Licitação Tomada de Preços n°02/2017-Objeto:Contratação 
de empresa para a prestação dos serviços técnicos especializados de 
consultoria e assessoria contábil. 

 Tras. 
ra 	unicipal tem tmprenaófiCiúl 

Lei  pie todo gesw publique sets 
at 	no seu vebilo oficial paxa que a 
~seja mais ttapa'eiit& 
A imprensa  OffcIal cuxnpm esse papel. 

Imprensa Oficial 
a publicidade legal 

levada a tio 

Gestor - Marinaldo Souza de Oliveira / Secretário - Gabinete! Editor - Asa. de Comunicação 
Av. José Corgozinho de Carvalho Filho 

id 

Diário Oficial do 
LEGISLATIVO 

ara, 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YMI5VGIMI OW6VO4PEVOVZA 



1t2 
Diário Oficial do 

LEGISLATIVO Andorinha 
Terça-feira 
5 de Setembro de 2017 
2- Ano IX - N°213 

Licitações 

Aviso de Licitação Num: 02/2017 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA 
CNPJ N: 16.448.97910001-03 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02 

TOMADA DE PREÇOS 02/2017 

A Comissão de Licitação da CM de Andorinha/BA torna público, que a sessão será remarcada para o dia 18/09/2017, às 
OQhOOmin, em sua sede, para contratação de empresa para a prestação dos serviços técnicos especializados de 
consultoria e assessoria contábil. Cópias do Edital e seus Anexos à disposição na sede, das OBhOOm!n às 14h00min. As 
demais publicações serão realizadas rio Diário Oficial da Câmara no site https:ffio.org.br/ba/andorinha/camarai. 
Informações pelo e-mail: cmandorinha2009yahoo.com.br. Comissão Permanente de Licitação. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YM/5VGIMIOW6V94PEVOVZA 

Esta edição encontra-se no sito: www.camara.andorinha.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 
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Tel.: {0**74}  3529- 1019 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS (TÉCNICA E PREÇO) N° 02/2017 
DATA DA REALIZAÇÃO: 1810912017 
HORÁRIO DE INICIO SESSÃO: 09:00HS 
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Sede da Câmara Municipal de Andorinha 

A CÂMARA MUNCIPAL DE ANDORINHA, REALIZARÁ LICITAÇÃO, CONFORME 
DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 
8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO - ASSESSORIA CONTÁBIL. 

Constitui-se objeto da licitação a contratação dos serviços de Assessoria Contábil 
descritos e especificados no item 1 do Projeto Básico (Anexo 1 do Edital) e na Minuta de 
Contrato (Anexo VII do Edital). 

2. DA MODALIDADE LICITATÓRIA - TOMADA DE PREÇOS 

A modalidade adotada pela Administração Pública será a TOMADA DE PREÇOS, 
conforme disposto na aliena 'b', do inc. II, do art. 21 c/c inc. II, do art. 22 e § 40, do art. 
23, todos da Lei n° 8.666/93. 

3. DO TIPO DE LICITAÇÃO - TÉCNICA E PREÇO 

Considerando se tratar de serviços de natureza predominantemente intelectual, a 
licitação será julgada pelo Tipo TÉCNICA E PREÇO (Lei n° 8.666/ 93, art. 45, § 1°, III), 
em conformidade com os critérios especificados no item 10, deste Edital. 

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL 

Os pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados à CPL até 02 (dois) dias úteis 
antes da data designada para entrega dos documentos e propostas, podendo ser 
encaminhada por mensagem eletrõnica (email) enviada ao endereço eletrônico 
cniandorinha2009@yahoo.com.br. 

4.1 Os pedidos de esclarecimento serão dirigidos à Comissão de Licitação e deverão 
conter objeto determinado, o número deste edital, a modalidade desta licitação e a 
identificação completa da Licitante. 

4.2 A Comissão de Licitação emitirá resposta aos pedidos de esclarecimento em até 2 
(dois) dias, disponibilizando-a no sítio eletrônico da Câmara Municipal 
(cmandorinha2009@yahoo.com.br). 

5. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

As incompatibilidades do presente Edital com a legislação pertinente e com as normas 
e princípios constitucionais informadores das atividades administrativas poderão ser 
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suscitadas por meio de IMPUGNAÇÃO. 

5.1 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o presente Edital, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, na forma do § 1° do art. 41 da Lei n° 8666/93; 

5.2 As licitantes terão até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data finda para 
abertura dos envelopes de propostas para apresentar Impugnação ao edital, na 
forma do § 2°, do art. 41 da Lei n° 8.666/93; 

5.3 A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

5.4 A Comissão de Licitação emitirá resposta das impugnações em até 24 (vinte e 
quatro) horas, disponibiIizando-a no sítio eletrõnico da Câmara Municipal 
(cmandorinha2009yahoo.com.br). 

5.5 Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, na forma do § 
4° do art. 20 da Lei n° 8666/93. 

6. DAS PUBLICAÇÕES E DOS RECURSOS 

As decisões de habilitação e inabilitação de Licitantes, de julgamento das propostas e 
de anulação ou revogação da Licitação serão publicadas no sitio eletrônico do Poder 

Õ
Legislativo(cmandorinha2009ayahoo.com.br). 

6.1. Se todos os licitantes estiverem devidamente representados no ato em que forem 
adotadas as decisões de habilitação e de julgamento, estas serão comunicadas 
diretamente e lavradas em ata, iniciando-se dessa data o prazo recursal de 05 (cinco) 
dias úteis, caso não haja renúncia expressa, por parte de todos os licitantes, do direito 
de recorrer. 

6.2. Recebidos os recursos, aplica-se o procedimento previsto no art. 109, da Lei n° 
8.666/93. 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Constituem condições e requisitos para participar da Licitação: 

7.1 Ser empresa pessoa jurídica de direito privado, com objeto social de serviços 
de contabilidade e/ou assessoria contábil que atenderem a todas as exigências 
constantes neste Edital e seus Anexos; 

7.2 Possuir em seu quadro, na qualidade de sócios, associados, empregados, ou 
prestadores de serviços, no mínimo de 01 (um) Contador regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Contabilidade, que ficará vinculado ã execução contratual; 
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7.3 Comprovar atendimento às condições de habilitação previstas no presente edital, 
quanto à habilitação jurídica, à qualificação técnica à regularidade fiscal e trabalhista e 
ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 

7.4 Apresentar, em se tratando de licitantes previamente cadastrados Junto ao 
Poder Legislativo Municipal, os documentos complementares, na forma do item 9.6.3 
deste Edital; 

7.5 Apresentar, em se tratando de licitantes não cadastrados junto ao Poder 
Legislativo Municipal, todos os documentos exigidos para cadastramento, até o 
terceiro dia anterior à data da abertura da sessão; 

7.6 Apresentar declaração de que não ocorreram fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação e que não foi declarada inidônea por qualquer entidade da Administração 
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Poder 
Legislativo Municipal (Anexo III deste Edital); 

7.7 Não ter sido declarada inidônea por qualquer entidade da Administração Pública ou 
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Poder Público; 

7.8 Não possuir em seus quadros contadores - quer como sócios, associados, 
empregados ou prestadores de serviços - que sejam servidores públicos na Câmara 
Municipal de Andorinha. 

7.9 Comprovar experiência de no mínimo 04 (quatro) anos em contabilidade pública, 
através de atestados emitidos. 

S. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

8.1 As licitantes não são obrigadas a constituir representantes na sessão, sendo, neste 
caso, necessário tão somente o envio dos envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e 
Proposta de Preços nos respectivos prazos e horários, ao local estabelecido no 
preâmbulo deste edital; 

8.2 A licitante que se fizer representar na sessão de abertura das Propostas deverá 
indicar um único representante que, devidamente munido de credencial, será o único 
admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 
oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada; 

8.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma Licitante; 

8.4 Os representantes legais deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo, 
obrigatoriamente, no ato de entrega dos envelopes, sendo que a documentação 
constante deste item do edital deverá vir fora dos envelopes, conforme abaixo: 

8.4.1. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar 
cópia devidamente autenticada em cartório, da Cédula de Identidade ou documento 
equivalente, o Estatuto ou Contrato Social juntamente com a(s) alteração(ões) que 
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comprovem sua capacidade de representante legal, com expressa previsão dos poderes 
para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito 
em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que 
se deu a eleição. 

8.4.2. PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento 
Público ou Particular de Mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do 
outorgante, outorgando expressamente poderes para emitir proposta de preços, emitir 
declarações, receber intimação, interpor recurso e renunciar a sua interposição, 
assinar contrato, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da licitante. Deverá apresentar ainda, cópia devidamente autenticada em cartório 
da Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua foto. 

8.4.4.1 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Comissão 
Permanente de Licitação implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes à esta 
Tomada de Preços. 

8.4.3 Para enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no certame 
licitatório, deverá ser apresentado os seguintes documentos: 

1) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme 
o Art. 8° da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio de 
30/04/2007; 

2) Declaração de Condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

Õ 

	(EPP), na forma do Anexo VIII, conforme Lei Complementar 123/2006. 

8.5 A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se 
refere o item 4.4.1 ou 4.4.2, quando for o caso, não excluirão a licitante do certame, 
mas impedirão o representante de se manifestar e responder pelo Licitante, e de 
praticar qualquer outro ato inerente a este certame. 

8.6. A licitante que não apresentar a documentação ao que se refere o item 4.4.3 no ato 
do credenciamento decairá do direito de posteriormente se declarar microempresa e 
empresa de pequeno porte, perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a 
lei complementar 123/2006. 

8.7 O representante legal ou procurador da licitante poderá, a qualquer tempo, ser 
substituído por outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a 
restrição constante do item 4.3. 

9. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1) 
Os interessados em participar da presente Licitação deverão apresentar, ressalvado o 
disposto nos itens 9.6.1 e 9.6.2 deste Edital, os seguintes documentos de habilitação: 

9.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 
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9.1.1. Cédula de identidade dos Diretores; 

9.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

9.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

9.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

9.2.2 Prova de inscrição no cadastro municipal de contribuintes relativo ao domicílio 
ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo ou atividade; 

9.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do interessado; 

9.2.4 Prova de regularidade relativa à. Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

9.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo Vil-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5452/43). 

9.3 Relativos à Qualificação Técnica: 

9.3.1 Prova de registro e situação regular do contador que será responsável pelo 
contrato, junto ao Conselho Regional de Contabilidade no Estado da Bahia. 

9.3.2 Indicação dos Contadores (sócios, associados, empregados ou prestadores de 
serviços) que prestarão os serviços e declaração expressa de sua disponibilidade, 
assinada pelo representante legal da Licitante, mediante a apresentação de listagem 
especifica, com nomes e CPF, acompanhada das respectivas certidões de inscrição e de 
regularidade de todos perante a Conselho Regional de Contabilidade - CRC e de 
declaração expressa de sua disponibilidade e do compromisso de que se vincularão à 
execução do objeto contratual, assinada pelo representante legal; 

9.3.3 Declaração de disponibilidade de estrutura fisica adequada para execução do 
objeto contratual, composta, no mínimo, por: uma sede permanentemente disponível, 
com área e mobiliário compatível com o número de profissionais indicados na proposta 
técnica, para garantir a execução do objeto da presente licitação. 

9.3.4 Apresentação de declaração, atestado ou certidão, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado que tenha, a qualquer tempo, contratado a empresa 
Licitante e/ou seus sócios, que ateste que este a representou na execução de serviços 
contabilidade pública do objeto da presente licitação, considerados de maior relevância 
dentre os que compõem o objeto contratual: 
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(1) Elaboração de Balancetes nos termos da Lei Federal n° 4.320/64; 
(II) Transmissão on-line das prestações de contas ao Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia, nos termos da Instrução Normativa vigente; 
(III) Elaboração de Balanço Geral e Transmissão On-line ao TCM; 
(IV) Defesas em Tribunas de Contas, 
(V) Confecção de Relatórios de Gestão Fiscal exigidos pela LRF. 

Para cumprimento do requisito previsto neste item, a Licitante poderá apresentar, 
atestado, declaração ou certidão que demonstre experiências anteriores. 

9.3.5 Apresentação de declarações, atestados ou certidões, que demonstrem que pelo 
menos um contador pertencente aos quadros da Sociedade de Contadores Licitante 
tenha atuado em, no mínimo, 04 (quatro) anos em contabilidade de órgãos públicos; 

9.3.5.1 Para os fins dispostos no item anterior, considerar-se-á pertencente aos 
quadros da Sociedade qualquer CONTADOR que com esta mantenha vinculo jurídico 
válido, de natureza societária, associado ou prestador de serviços, devendo a Licitante 
apresentar cópia da carteira de trabalho ou do respectivo contrato com o seu prestador. 

9.4 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

9.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados 	 na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por 	balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

9.4.2 Certidões negativas de falência ou concordata expedidas na sede da pessoa 
jurídica; 

9.5 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 71  da Constituição Federal: 
apresentação de declaração de que cumpre as disposições normativas relativas ao 
trabalho do menor, na forma do modelo que consta do Anexo IV deste Edital. 

9.6 OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

9.6.1 AS SOCIEDADES e ou EMPRESA PREVIAMENTE CADASTRADAS JUNTO Ào 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, poderão apresentar, em substituição aos 
documentos exigidos nos itens 9.1, 9.2 e 9.4 o Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) válido emitido pela Câmara Municipal, ressalvado o disposto no item 9.6.2; 

9.6.2 A substituição autorizada no item 9.6.1 aplica-se às certidões e outros 
documentos, exigidos e apresentados para o cadastrainento e obtenção do CRC (vide 
Edital de Cadastramento), cujos prazos de validade não vençam até a data prevista 
para abertura dos envelopes de habilitação. Caso o vencimento esteja previsto para 
ocorrer até essa data, deverão ser apresentadas, juntamente com o CRC, novas 
certidões com datas de validade posteriores à data de abertura dos envelopes de 
habilitação. A SUBSTITUIÇÃO NÃO SE APLICA AOS DOCUMENTOS DE 
OUALIFICACÃO TÉCNICA NEM AO DOCUMENTO EXIGIDO NO ITEM 9.5. OS OUAIS 
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DEVERÃO SER APRESENTADOS POR TODAS AS LICITANTES; 

9.6.3 Todas as certidões e documentos de habilitação, incluindo o CRC, quando for o 
caso, deverão estar acondicionadas dentro do envelope a que se refere o item 12.1 
deste edital; 

9.6.4 A Comissão de Licitação poderá verificar a regularidade e a validade das certidões 
apresentadas pela Licitante através de consulta via internet, caso esteja imediatamente 
disponível e seja conhecida a forma de acesso aos órgãos competentes; 

9.6.5 Para fins de pontuação técnica serão considerados exclusivamente os 
documentos apresentados no(s) Envelope(s) n° 2, vedada a possibilidade de pontuação 
por documento apresentado apenas por ocasião do cadastramento ou junto ao 
envelope de habilitação; 

9.6.6 Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, por membro da Comissão Permanente de 
Licitação, ou ainda substituído por publicação em órgão da Imprensa Oficial. Não serão 
aceitos protocolos de documentos em substituição àqueles exigidos neste edital; 

9.6.7 No caso da licitante requerer a autenticação de cópias pela Comissão de 
Licitação, os originais e as cópias deverão ser apresentados para tal fim até 2 (dois) 
dias antes da data da entrega dos envelopes; 

9.6.8 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
a) Em nome da Licitante e sempre se referindo ao domicilio deste, com o número do 
CNPJ e a sede respectiva, exceto os Atestados de Capacidade Técnica; 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e 
c) Se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços for a filial, os documentos 
deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente. 

9.6.9 A não apresentação de documentos ou o não cumprimento de quaisquer 
exigências deste Ato Convocatório, bem como a apresentação de documentos e/ou 
propostas em envelopes diferentes daquele a que se referir o seu conteúdo, importará 
em imediata inabilitação da concorrente; 

9.6. 10 A Comissão de licitação poderá diligenciar junto ao licitante; 

9.6.11 Recomenda-se que os documentos contenham numeração sequencial no topo 
direito das folhas e que sejam apresentados grampeados e/ou encadernados, na ordem 
em que são requisitados neste Edital; 

9.6.12 Os documentos de habilitação deverão ser entregues na forma, local, dia e hora 
previstos no item 12 e 12.1 deste Edital. 

10. DA PROPOSTA TÉCNICA 
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sendo computado por cada ano de serviços prestados. 

Sua avaliação observará a seguinte pontuação para fins de julgamento: 

NÚMERO DE ANOS/CONTRATOS PONTOS 
De 01 a 04 Anos de Contratos 10 
De 05 a 08 Anos de Contratos 20 
De 09 a 12 Anos de Contratos 30 
De 13 a 16 Anos de Contratos 40 
PONTUAÇÃO MÁxnvr& 100 

10.2.1 A contagem de pontos, neste quesito, será atribuída a cada CONTADOR 
integrante da Equipe Técnica, multiplicando a pontuação para cada contrato com cada 
órgão público. Cada membro da equipe técnica pontuará somente em uma das faixas 
previstas na tabela acima. O máximo de pontos previstos refere-se à pontuação 
conjunta da equipe técnica. 

10.2.2 Considerados os fatores previstos, cada proponente poderá alcançar o 
máximo de 100 (cem) pontos neste quesito. 

10.3 O TEMPO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE NA CONDIÇÃO DE CONTADOR será comprovado mediante 
apresentação de cópia autenticada da carteira de identificação de cada CONTADOR 
emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, CRC/BA. Não 
serão admitidos registros provisórios e/ou de estudantes. Sua avaliação observará 
a seguinte pontuação para fins de julgamento: 

Número de Anos Pontos 
De 3 a 5 anos completos 4 
Deôa9anos 6 
Acima delOanos 10 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 

10.3.1 A contagem de pontos, neste quesito, será atribuída a cada CONTADOR 
integrante da Equipe Técnica. Cada membro da equipe técnica pontuará somente em 
uma das faixas previstas na tabela acima. O máximo de pontos previsto refere-se à 
pontuação conjunta da equipe técnica. 

10.3.2 Considerados os fatores previstos, cada proponente poderá alcançar o 
máximo de 20 (vinte) pontos neste critério. 

10.4 OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A PROPOSTA TÉCNICA: 

A proposta técnica deverá ser apresentada na forma do exemplo constante do Anexo V 
deste Edital, em uma única via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel 
timbrado do proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa, devidamente datada e 
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu 
representante. 
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10.4.1 Proposta Técnica deverá ser apresentada no local, dia e hora previstos no item 
12, observado o disposto neste item 10 (e seus subitens), bem como no Anexo V deste 
Edital. 

10.4.2 Havendo duplicidade de informações, inclusive de sócios e integrantes não 
sócios, somente uma será considerada para fins de contagem de ações. 

10.4.3 As Licitantes deverão apresentar os documentos comprobatõrios em ordem e 
numerados, separados por quesitos e, em cada quesito, os documentos comprobatórios 
deverão estar separados por CONTADOR, de modo a facilitar a contagem dos pontos. 

10.4.4 Deverão ser apresentados necessariamente os documentos solicitados para 
comprovar o atendimento aos itens e critérios de pontuação relacionados neste Edital e 
no Anexo V, podendo se fazer acompanhar de outros documentos que esclareçam a 
adequação dos serviços cotados pela licitante às exigências descritas no Projeto de 
Básico (Anexo 1 deste Edital); 

10.4.5 A proposta deverá estar acompanhada da planilha de quesitos da Proposta 
Técnica, devidamente preenchida, conforme modelo apresentado no Anexo V deste 
Edital. 

10.4.6 A proposta deve ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação, caso não seja apresentada a validade da proposta, 
considera se 60 (sessenta) dias. 

10.4.7 Caso a documentação relativa à Proposta Técnica seja muito volumosa, o 
proponente deverá apresentar a documentação em envelopes lacrados distintos para 
cada critério, cada qual identificado na forma do item 12.2. Não serão admitidas 
caixas, fichários, pacotes ou qualquer outro tipo de embrulho para acondicionar a 
documentação relativa à Proposta Técnica. 

11. DA PROPOSTA DE PREÇO (envelope N° 3): 

As Propostas de Preço deverão ser apresentadas em uma única via sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado do proponente, redigida com clareza em 
língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, datilografada 
ou impressa, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais 
pelo proponente ou seu representante, além de observar as seguintes condições: 

11.1 Indicação do nome ou razão sociM do proponente, endereço completo, telefone, fax 
e endereço eletrônico, bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de 
Identidade, domicilio e cargo na empresa, do responsável pela assinatura do contrato; 

11.2 Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação; 

11.3 Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, 
será considerado este último; 
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11.4 O Preço Global a ser considerado no julgamento será o resultante da soma dos 
preços unitários relativos aos constantes do Termo de Referencia, constante do Anexo 1 
deste Edital. 

11.5 Na estipulação dos preços unitários e global dos serviços referidos no item 
anterior deverão ser considerados e embutidos os preços dos demais serviços que 
também constituem o objeto contratual e as obrigações da CONTRATADA, conforme 
Anexo 1 (Termo de Referencia) e VII (Minuta de Contrato) deste Edital, que não estão 
expressamente mencionados no documento de proposta de preços. 

11.6 Os preços unitários e Global que compõem a Proposta de Preços deverão referir-se 
ao período de 04 (quatro) meses do contrato. 

11.7 Os preços unitários e Global deverão incluir todas as despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações, excetuando-se as despesas relativas a custas 
processuais, autenticações e reconhecimentos de firma, bem como gastos de eventuais 
viagens para representação da Câmara em outras cidades, as quais serão 
integralmente ressarcidas pela Câmara, mediante sua comprovação. 

11.8 As Licitantes deverão declarar expressamente que os preços contidos na proposta 
incluem todos os custos, remuneração e despesas, tais como e sem se limitar a: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais e trabalhistas, necessários ao cumprimento integral do objeto desse 
Edital e seus Anexos; 

11.9 As propostas deverão conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou 
baseada em ofertas de outras licitantes ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 

11.10 A Proposta de Preços contemplará, exclusivamente, a remuneração fixa pela 
prestação dos serviços que constituem o objeto da Licitação. O valor de remuneração 
variável a que se refere a cláusula 5  da Minuta de Contrato (Anexo VII) comporá o 
preço do contrato mas não deve ser considerada ou incluída na proposta de preços. 

11.11 O Preço Global Máximo Mensal admitido nesta Licitação é de R$ 6.166,66 (seis 
mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

12. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO DEVERÃO 
ENTREGAR, IMPRETERIVELMENTE, AS 09:OOHS DO DIA 3010812017, NA SEDE 
DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ CORGOSINHO DE 
CARVALHO FILHO, 313 - CENTRO - ANDORINHA-BA. 

12.1 Um envelope não transparente, indevassável, fechado ou lacrado e rubricado em 
seu fecho, contendo, em sua parte externa, os dizeres "ENVELOPE 1 - CÂMARA 
MUNCIPA4L DE ANDORINHA / TOMADA DE PREÇOS W. 02/2017/ DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO / (RAZÃO SOCIAL DO PRoPoxvEzerEr, CONTENDO OS 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PREVISTOS NO ITEM 9 DESTE EDITAL, 
OBSERVADO O QUE DISPÕEM OS ITENS 9.6 E SEUS SUBITENS. 

12.2 Um envelope não transparente, indevassável, fechado ou lacrado e rubricado em 
seu fecho, contendo, em sua parte externa, os dizeres «ENVELOPE 2 CÂMARA 
MIUNCIPAL DE ANDORINHA / TOMADA DE PREÇOS 1V". 02/2017 / PROPOSTA 
TÉCNICA / (RAZÃO SOCIAL DO PR0POJVEZ'n'Ep, contendo a proposta técnica, em 
conformidade com o disposto no item 10. Ocorrendo a hipótese prevista no item 10.4.7, 
e apresentados os documentos comprobatórios dos quesitos técnicos em envelopes 
distintos, por cada item (10.1 a 10.4), cada envelope de proposta técnica deverá conter 
os dizeres previstos no presente item. 

12.3 Um envelope não transparente, indevassável, fechado ou lacrado e rubricado em 
seu fecho, contendo, em sua parte externa, os dizeres «ENVELOPE 3 - CÂMARA 
MUNC1PAL DE ANDORINHA / TOMADA DE PREÇOS .N°. 02/2017/ PROPOSTA DE 
PREÇO / (RAMO SOCIAL DO PROPONENTE, contendo a proposta de preço, em 
conformidade com o disposto no item 11 deste Edital; 

12.4 Termo de Credenciamento, na forma do Anexo II deste Edital, caso deseje ser 
representada nas sessões públicas desta Licitação. A não apresentação do referido 
Termo não implica na inabilitação da Licitante ou em impedimento de se fazer presente 
nas sessões públicas, mas impede, nas mesmas, a manifestação em nome de licitante 
como seu representante sobre qualquer decisão adotada pela Comissão de Licitação, 
bem como de fazer qualquer consignação em ata e de proceder à reclamação, caso a 
CPL não consiga manter contato com a Licitante. 

13. DA SESSÃO DE ABERTURA E DO JULGAMENTO (TIPO TÉCNICA E PREÇO). 

A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, proposta técnica e 
a proposta de preço será realizada em sessão pública, a ser realizada no dia 
18/09/2017 às 09:OOHS da qual se lavrará ata circunstanciada e assinada pela 
Comissão de Licitação e pelos participantes. 

13.2 Nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer 
acréscimos à documentação de habilitação e às propostas após o prazo definido no 
item 12. 

13.3 Iniciada a sessão de abertura e analisados os termos de credenciamento, serão 
lançados em ata os nomes dos representantes das licitantes presentes. 

13.4 A Comissão de Licitação fará a abertura dos envelopes n° 1, contendo a 
documentação de habilitação, que será conferida, numerada e examinada pela 
Comissão de Licitação nesta ocasião, sendo necessariamente rubricada pela Comissão 
e pelas licitantes presentes, ou seus respectivos credenciados. 

13.5 Verificado o atendimento ou não das exigências habilitatórias, a Comissão de 
Licitação fará o julgamento da habilitação, da qual dará ciência direta às Licitantes 
caso todos estejam devidamente representados na sessão, lavrando-se em ata, na 
forma do § 1°, do art. 109, da Lei n° 8666/93; caso alguma das licitantes não tenha 
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representante presente à sessão, a mesma será suspensa para a devida publicação da 
decisão. 

13.6 Caso todos os licitantes tenham representantes presentes à sessão, a Comissão 
de Licitação proporá que todos renunciem ao direito de interpor recurso, o que, se 
ocorrer, permitirá à Comissão abrir os envelopes contendo as propostas técnicas 
(envelope 2). 

13.7 Caso alguma das licitantes não tenha representante presente à sessão, ou, 
mesmo se presentes representantes de todos, não ocorrer a renúncia de todos ao 
direito de recorrer, a Comissão deverá aguardar o transcurso do prazo de recurso e, 
havendo recurso, observar o trâmite previsto no art. 109, da Lei 8.666/93 antes de 
reiniciar a sessão, cuja data e horário serão comunicadas às licitantes, e proceder à 
abertura dos envelopes 2 e 3 e ao julgamento. 

13.8 Serão devolvidos, fechados, os envelopes de Propostas Técnica e de Preço às 
licitantes inabilitados, passando-se, a seguir, à ABERTURA DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS (envelopes 2) das licitantes habilitados, sendo estas, então, rubricadas 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelas licitantes presentes, ou seus 
respectivos credenciados. 

13.9 Dando sequência à sessão pública, a Comissão de Licitação procederá à avaliação 
e classificação das propostas técnicas. 

13.10 Será realizada a conferência da documentação apresentada pelas Licitantes 
como comprobatória do cumprimento dos requisitos indicadores do direito à pontuação 
técnica, que será atribuída em conformidade com o disposto no item 9 e seus subitens. 
Os quesitos não comprovados importarão na atribuição aos mesmos de nota zero. 

13.11 As propostas técnicas incompatíveis com os termos deste Edital serão 
desclassificadas pela Comissão de Licitação. 

13.12 Será então atribuída, inicialmente, a cada Licitante uma Nota Técnica (NT), 
obtida do cálculo da média aritmética ponderada das notas obtidas nos fatores: 

a) Tempo de Inscrição da Equipe Técnica no CRC, categoria CONTADOR (Ni) (Item 
10.3) - Peso 01; 
b) Qualificação acadêmica (N2) (Item 10.1) - Peso 02; 
c) Experiência Profissional em contabilidade pública e Assessoria Pública (N3) (item 
10.2) - Peso 03; 

13.13 As Notas Técnicas (NT) serão, pois, resultantes da seguinte equação: 

NT(Nls 1) + (N2 x 2) + (N3 x 3) 
lo 

13.14 A partir da Nota Técnica será calculado o Índice Técnico (IT) de cada licitante, 
calculado dividindo-se a Nota Técnica (NT) de cada licitante pela Melhor Nota Técnica 
(MNT) (Nota Técnica da licitante que obteve a maior pontuação), de acordo com a 
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seguinte fórmula: 
IT= N'r/ MNT 

13.15 Os índices técnicos serão, desta forma, números situados entre O (zero) e 1 (um), 
considerados até a 2a (segunda) casa decimal. 

13.16 Serão consideradas tecnicamente aptas as Licitantes cujo Índice Técnico (IT) 
seja superior a 0,70, os quais terão abertos seu envelope contendo as respectivas 
propostas de preços. A Comissão de Licitação devolverá, fechados, os envelopes de 
preços às Licitantes cujas propostas técnicas não atingiram essa valorização mínima. 

13.17 Abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes 
cujos índices técnicos (IT) atingiram a valorização mínima estabelecida, os preços 
propostos serão lidos em voz alta pelo Presidente da Comissão de Licitação, devendo as 
propostas serem numeradas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação, 
pelas licitantes presentes, ou seus respectivos credenciados; 

13.18 A Comissão desclassificará, se houver, as propostas de preços superiores ao 
Preço Máximo definido no item 11.11 e -  realizará a avaliação e a valorização das 
propostas de preços para determinação do INDICE DE PREÇO (IP). 

13.19 O cálculo do Índice de Preço (IP) de cada licitante será feito dividindo-se o 
"menor preço cotado" (MPC) dentre as propostas das licitantes cujos Índices Técnicos 
atingiram a valorização mínima pelo preço cotado pela licitante em análise (PCL), de 
acordo com a seguinte fórmula: 

IP= MPC/ PCL 

13.20 A classificação e o julgamento final serão efetuados pela Comissão de Licitação 
mediante o cálculo das médias ponderadas entre os ÍNDICES TÉCNICOS (IT) e os 
ÍNDICES DE PREÇO (IP) das Licitantes, que resultará nas respectivas NOTAS DE 
AVALIAÇÃO FINAL (NF) de cada qual. 

13.21 Para o cálculo das Notas de Avaliação Final (NF) serão adotados como fatores de 
ponderação o peso 07 (sete) para o índice Técnico (IT) e peso 3 (três) para o Índice de 
Preço (IP). 

13.22 A Nota de Avaliação Final (NF) da licitante será obtida pela multiplicação de seu 
Índice Técnico (IT) pelo peso 07 (sete) somado á multiplicação do seu Índice de Preço 
(IP) pelo peso 03 (três), conforme fórmula abaixo: 

NF= (IT X7)+ (IP X3) 

13.23 Será considerada vencedora a proposta que obtiver a maior Nota de 
Avaliação Final (NF). 

13.24 O julgamento final da Licitação, com a divulgação da proposta vencedora, será 
publicado no sitio eletrônico da Câmara Municipal. 
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13.25 Se todos os licitantes estiverem devidamente representados no ato em que foi 
adotada a decisão de julgamento final da Licitação, esta lhes será comunicada 
diretamente e lavrada em ata, iniciando-se dessa data o prazo recursal de 05 (cinco) 
dias úteis. Havendo renúncia expressa das licitantes do direito de recorrer, caberá á 
Autoridade Competente homologar o certame e adjudicar o objeto à Licitante cuja 
proposta houver sido classificada em primeiro lugar, sendo o resultado divulgado 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado e no sítio da Câmara Municipal na 
internet. 

14. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

14.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
sua revogação; ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito devidamente fundamentado; ter adiada sua realização ou 
transferida sua abertura para outra data, mediante prévio aviso; 

14.2 A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.666/93; 

14.3 A nulidade da presente licitação induz à nulidade do contrato, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.666/93; 

15. DA CONVOCAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1 Homologada a adjudicação, será convocada a vencedora da licitação, dentro do 
prazo de 15 dias, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sofrendo ainda as penalidades a que alude o artigo 81 da Lei 8.666, de 
21/06/93; 

15.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado; 

15.3 Não comparecendo o convocado, pode a administração convocar os 
remanescentes, na ordem de classificação, para formalizar a contratação em igual 
prazo e rias mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos preços atualizados de conformidade com este Edital, ou revogar a licitação; 

15.4 Se não houver convocação, decorridos 60 (sessenta) dias da entrega das 
propostas, as licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos; 

15.5 O contrato a ser celebrado terá duração de 04 (quatro) meses, a contar da ata de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com a legislação vigente, 
ficando limitada a duração a sessenta meses, de acordo com o artigo 57, inciso II da Lei 
8.666/93. 

16. OBSERVAÇÕES GERAIS: 

16.1 A Comissão de Licitação poderá, caso repute necessário para a análise dos 
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documentos de habilitação e das propostas, suspender a sessão pública e designar 
outra data para sua continuidade. 

16.2 Julgados os recursos eventualmente interpostos, se houver alteração na 
classificação das licitantes, estes serão notificados e o resultado será divulgado 
mediante publicação no Placar e Site Oficial. 

16.3 Encerrados os trabalhos, lavrar-se-á ata circunstanciada, que será assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação, pelas licitantes presentes, ou seus respectivos 
credenciados. 

16.4 Para efeitos de julgamento da habilitação e das propostas, serão considerados 
somente os documentos constantes nos envelopes entregues na data de abertura do 
certame. Não serão considerados no julgamento da presente licitação, sob nenhuma 
hipótese, documentos apresentados na fase de Cadastramento. 

16.5 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelas licitantes e pelos 
membros da Comissão de Licitação; 

16.6 As propostas que não atenderem às condições desta licitação, que oferecerem 
vantagens nela não previstas ou que contiverem preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis ou, ainda, que se basearem em ofertas de outras licitantes, serão 
desclassificadas ou desconsideradas, assegurada a prévia apreciação de documentos 
comprobatórios da viabilidade e da adequação dos preços apresentados, na forma do 
inciso II do art. 48 da Lei n° 8666/93; 

16.7 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, após obedecido o disposto no 
parágrafo 2° do artigo 3° da Lei Federal n°. 8.666 de 21/06/93, a classificação far-se-á, 
obrigatoriamente pelo maior tempo de serviço comprovado na área de contabilidade 
pública, no dia previsto para a realização do certame; 

16.8 Quando todos as licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 
das causas dos vícios que determinaram as inabilitações ou desclassificações, na forma 
do § 3° do art. 48 da Lei n° 8666/93; 

16.9 A decisão da Comissão de Licitação somente será considerada definitiva após 
homologação do Chefe do Executivo,- xecutivo; 

16.10 16.10 Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de quaisquer requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada; 

16.11 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

16.12 A despesa decorrente desta licitação correrá pela dotação orçamentária 
0 1.03 1.001.2.001.3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria. 
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17. DOS ANEXOS 

Acompanham este Edital, como sua parte integrante, os Anexos 1, II, III, IV, V, VI e VII 
descritos abaixo: 

o ANEXO 1- PROJETO BÁSICO 
o ANEXO II- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
o ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MODELO DE 

PROPOSTA DE PREÇOS 
o ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE 

MENORES 
o ANEXO V - SOBRE A PROPOSTA TÉCNICA. SÍNTESE DE FATORES, 

QUESITOS E PESOS; MODELO-EXEMPLO DE PROPOSTA TÉCNICA 
o ANEXO VI- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
o ANEXO VII- MINUTA BÁSICA DE CONTRATO 

Andorinha/BA, 05 tembro de 2017. 

Ro da Silva 
Presidente 	C... ssão de Licitação 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 

Anexo 1— PROJETO BÁSICO 

1. INTRODUÇÃO: 

1.1. Este Projeto Básico visa a orientar na contratação de pessoa jurídica para prestar 
serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública Municipal para 
a Câmara Municipal de Andorinha, para o exercício de 2017. 

1.2. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de 
conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às 
demais exigências dos documentos contratuais. 

2. JUSTIFICATIVA:  

2.1. Contratação de pessoa jurídica, na forma de empresa cujo objeto e contabilidade e 
ou assessoria contábil, administrada por contador, para prestar serviços Contábeis 
especializados em contabilidade pública, tendo em vista a necessidade de profissionais 
com notória especialiração, bem como as peculiaridades dos serviços a serem 
prestados dependem de conhecimento especifico na área de contabilidade pública em 
especial as normativas do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios e o profissional 
que prestará os serviços de assessoramento e acompanhamento das questões de ordem 
técnico-contábeis. 

2.2. Os serviços a serem desenvolvidos pela empresa contratada versam sobre 
assessoria e consultoria técnica especializada. 

3. OBJETO: 

3.1 Constitui objeto da presente contratação de pessoa jurídica, na forma de empresa 
com objeto do contrato social seja contabilidade e assessoria contábil para prestar 
serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública Municipal, 
nos seguintes termos: 

(prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Contábil à 

Câmara Municipal de Andorinha/BA) 

4. DAS DIRETRIZES: 

A contratação recairá sobre sociedade de CONTADORES ou empresa jurídica, dado ao 
volume de serviços que deverá ser atendido. 

4.1 Detalhamento Geral - A empresa contratada obriga-se a prestar serviços de 
assessoria contábil à Câmara Municipal de Andorinha nos seguintes moldes: 
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• Assessoria Contábil na concepção e implantação de rotinas e processos para 
prestação dos serviços de execução orçamentária e contábil, nos sistemas 
orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação, que permita: 

o Assessoria Contábil na emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoante as 
normas do Conselho Federal de Contabilidade; 

o Assessoria Contábil no registro da execução orçamentária, por meio de emissão, 
liquidação e pagamento de empenhos de despesa; 

o Assessoria Contábil na elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros 
e patrimoniais; 

o Assessoria Contábil na elaboração de balanços e balancetes para atendimento de 
exigências legais e requisitos gerenciais; 

o Assessoria Contábil no registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e 
despesas; 

o Assessoria Contábil na geração de demonstrativo para elaboração dos Relatórios 
de Gestão Fiscal e Resumo de 

o Execução Orçamentária, consoante regulamentação da Lei de Responsabilidade 
e da Secretaria do Tesouro Nacional. 

o Assessoria Contábil nas prestações de contas ao Tribunal de 
o Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 
o Seguir as diretrizes técnicas da Câmara Municipal de Andorinha, à qual a 

Contratada se reportará nas questões controvertidas e complexas, 
comprometendo-se a adotar a tese contábil que lhe for recomendada, 
predispondo-se ao debate teórico que vise ao aprimoramento e padrão mínimo da 
prestação dos serviços de Assessoria Contábil ao Contratante, comprometendo-
se a Câmara Municipal no acolhimento das explicações técnicas e fornecimento 
de documentação legal para a exímia prestação dos serviços. 

• Assessoria Contábil na orientação dos servidores dos departamentos de 
contabilidade, finanças, administração e gestores para processamento da 
contabilidade, execução do orçamento compreendendo as fases da despesa pública de: 
empenho, liquidação, pagamento, incorporação patrimonial, processamento do 
movimento bancário e outros atinentes à área contábil. 

• Assessoria Contábil na execução e acompanhamento dos serviços contábeis do 
Município, com o padrão de qualidade, permanecendo o acompanhamento por parte da 
empresa contratada para dar orientação técnica, por meio de: 

o Prestadores de serviços da empresa contratada à disposição da Câmara 
Municipal e seus entes diariamente; 

o Visitas técnicas regulares dos Contadores responsáveis. 
o Atendimentos e visitas emergências, sempre que for solicitado; 
o Atendimentos de servidores do Município e seus entes na sede da empresa 

contratada, para orientações técnicas especificas, produção de trabalhos 
especiais, orientações, treinamentos e consultorias; 

o Respostas de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de 
comunicação disponíveis como: e-mail, telefone e "on-line".  
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o Elaboração de justificativas, defesas e recursos junto a processos 
administrativos de prestações de contas contábeis nos moldes do Egrégio 
Tribunal de Contas dos Municípios no Estado da Bahia. 

4.2 Detalhamento Específico - A sociedade de CONTADORES contratada obriga-se a 
prestar serviços de assessoria contábil a Câmara Municipal nos seguintes moldes: 

• Assessoria na orientação de servidores para elaboração dos procedimentos 
contábeis adequados. 

• Assessoria a funcionários da Câmara para elaboração de demonstrativos 
exigidos pelos órgãos de controle, nas áreas de competência contábil, como 
também na sua execução; 

• Assessoria na elaboração de Balanços e Balancetes dos Sistemas Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial, bem como organização da documentação de despesa, 
decretos e demais demonstrativos que comprovam a exatidão do fechamento 
mensal da contabilidade, necessários à geração das demonstrações e dos 
relatórios fiscais e encaminhamento ao TCM-BA. 

• Assessoria na orientação técnica para os gestores e servidores da Câmara, 
oferecendo informações destinadas ao processo gerencial e de tomada de 
decisões que necessitam de auxilio contábil; 

• Assessoria para a correta retenção de tributos na fonte. 
• Orientação geral para a adoção de critérios e procedimentos para registros da 

arrecadação de receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente; 
• Assessoria na orientação ao Controle Interno, para que o mesmo possa 

desempenhar suas funções e atender com presteza à Administração, População e 
demais entes de Controle Externo, de acordo com as disposições legais vigentes; 

• Assessoria na preparação da documentação que integra a prestação de contas 
anual da Câmara, consoante legislação especifica e instruída com relatórios de 
gestão e outros instrumentos necessários, consoante Resoluções do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia; 

• Assessoria na orientação para elaboração de projetos de leis relacionados com as 
áreas fmanceiras e administrativas, quando solicitado e necessário; 

• Assessoria na orientação para gerenciamento orçamentário, incluindo abertura 
de créditos adicionais, de acordo com a legislação aplicável; 

• Assessoria no acompanhamento do cumprimente dos limites constitucionais 
legais, orientando as corretas aplicações dos recursos públicos. 

S. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

5.1. A contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial, que será necessária para 
esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do trabalho. 
Poderá ser discutida a possibilidade de modificação nos procedimentos metodológicos 
e/ou na elaboração dos serviços contratados, sempre respeitando as legislações 
especificas da área contábil. 
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6. REQUISITOS: 

6.1. A Pessoa Jurídica deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae do sócio representante, comprovando a formação superior na área 
Contábil; 
b) Inscrição no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, com no mínimo 04 (quatro) 
anos; 
c) Cópia dos documentos pessoais do sócio representante, bem como cópia dos 
diplomas de formação em curso superior de área Contábil e ou Carteira do CRC; 
d) Contrato Social da Empresa. 
e) Certidões negativas da pessoa jurídica para com a Justiça do Trabalho, Certidão 
Negativa do Município sede da empresa, Ministério da Fazenda, FGTS, INSS, Secretaria 
da Fazenda do Estado da Bahia; 
f) Possui experiência de no mínimo 04 (quatro) anos em contabilidade pública, com 
comprovação por documento expedido pelo órgão publico. 

6.2. Os documentos exigidos neste procedimento poderão ser apresentados em original, 
por meio de cópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração, 
ou cópias simples acompanhadas dos originais para cotejo no ato da apresentação. 

7. ESTIMATIVA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS: 

7.1. Conforme levantamentos nos contratos anteriores desta Administração e conforme 
pesquisa feita no site do Tribunal de Contas dos Municípios, estima-se o valor mensal 
do presente contrato em R$ 6.166,66 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos). 
Para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, não considerando 
qualquer valor adicional que não conste de procedimentos devidamente aprovados pela 
contratante. A dotação orçamentária será a do orçamento vigente: 
01.031.001.2.001.3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria. 

S. ESCOPO GERAL DOS TRABALHOS: 

8.1 Os trabalhos da Assessoria Contábil a ser contratada, relacionados no item 3.1 
Será obrigatória a atuação presencial na sede da Câmara Municipal e à distância na 
sede da Empresa, conforme abaixo relacionadas: 

a) Assessoria e consultoria em contabilidade pública, gestão financeira, 
orçamentária e patrimonial: 

• No registro contábil e prestação de contas dos atos e fatos que tenham 
repercussão no patrimônio da Câmara e seus Entes; 

• No registro contábil dos atos e fatos que mediata e imediatamente possam 
vir a afetar o patrimônio da Câmara e seus Entes, por meio do sistema de 
compensação; 
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• Na conciliação das contas contábeis, especialmente das contas bancárias, 
divida flutuante, devedores diversos, dívida fundada; 

• No encerramento diário dos recebimentos e pagamentos; 
• No encerramento mensal e anual dos balancetes e balanços; 
• No acompanhamento do cumprimento das metas fiscais da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO); 
• No acompanhamento da despesa total com pessoal, dívida consolidada 

liquida e operações de crédito; 
• No arquivamento da documentação contábil, conforme Instruções 

Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia; 
• No acompanhamento das obrigações legais a serem cumpridas pelos 

gestores; 
• Nas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas dos municípios do 

Estado da Bahia; 

b) Gestão nos procedimentos contábeis: 

• Exame preventivo, por amostragem, em documentos da execução 
orçamentária e financeira. (Notas de Empenho e Comprovantes); 

• Exame preventivo, por amostragem, nas prestações de contas ao Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e demais órgãos 
fiscalizadores. 

e) Assessoria ostensiva e acompanhamento de processos junto ao TCM/BA: 

• Entende-se por assessoria ostensiva a presença de técnico ou equipe 
técnica da Empresa sempre que for solicitada a sua presença nas áreas 
mencionadas neste Termo de Referência, com o objetivo de oferecer apoio 
na análise e elaboração de relatórios técnicos, balancetes, 
demonstrativos, normas e legislações, arquivo de documentos, análise do 
fluxo de informações, rotinas, procedimentos e prestações de contas, 
proporcionando a capacitação e o aperfeiçoamento constante dos 
servidores da Contabilidade da Câmara e seus entes por meio da 
transferência de conhecimento técnico especializado. 

• Elaboração de justificativas, defesas e recursos junto a processos 
administrativos de prestações de contas de governo e de gestão, além de 
tomadas de contas especiais oriundos do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia na área contábil. 

9. EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO: 

9.1. A contratada deverá possuir uma Equipe Técnica, privilegiando a experiência em 
Contabilidade Pública, com ênfase nas áreas Financeira, Orçamentária de Patrimonial, 
capaz de atender o escopo e o porte dos serviços requeridos, nos prazos a serem 
estabelecidos. 
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9.2. A contratada deverá ter Equipe Técnica com profissionais com formação superior 
em Ciências Contábeis, devidamente registrados no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado da Bahia, sendo que tais profissionais deverão possuir 
comprovada experiência contábil na área pública; 

9.3. Inscrição de profissional Contador no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, 
com no mínimo 04 (quatro) anos; 

9.4. Possui experiência de no mínimo 04 (quatro) anos em contabilidade pública, com 
comprovação por documento expedido pelo órgão público. 

10. PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO Dos TRABALHOS: 

10.1. O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado 
mensalmente de acordo com a execução dos serviços e mediante apresentação das 
notas fiscais de prestação de serviços. 

10.2. O valor de cada parcela mensal será igual ao resultado obtido pela divisão do 
valor anual contratado pelo número de meses do período contratado. 

10.3. Para efeito do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais 
quanto à emissão de comprovação fiscal. 

11. DURAÇÃO DO CONTRATO: 

11.1. O contrato de prestação de serviços de assessoria contábil, objeto deste processo, 
terá o prazo de vigência de 04 (quatro) meses, no período estimado de 22/09/2017 a 
31/12/2017, podendo ser prorrogado, nos molde do artigo 57, II, da Lei Federal 
8.666/93. 

12. DO REEQUILÍBIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

12.1. O Contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser alterado por acordo 
das partes, com as devidas justificativas, para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, nos 
termos da Lei n°. 8.666/1993 

13. DAS OBRIGAÇÔES: 

13.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

13.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
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especialmente do Termo de Referência; 

13.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
13.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

13.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato; 

13.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.1.7. Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em 
desacordo com as preestabelecidas no contrato. 

13.2. A Contratada obriga-se a: 

13.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Tento de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 

13.2.2. Realizar às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado no 
Termo de Referência, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da 
Administração; 

13.2.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos 
ou representantes, dolosa ou culposamente, a Câmara Municipal ou a terceiros; 

13.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

13.2.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

13.2.6. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o 
caso; 

13.2.7. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços; 



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA 

ESTADO DA BAHIA 

Av. José C. de Carvalho Fi!ho, s/ri - centro 
PODER LEGISLATIVO  

C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03 

Te!.: {0**74} 3529- 1019 

13.2.8. Disponibilizar visitas periódicas semanais à sede da Contratante, por meio de 
técnico designado, visando sanar possíveis dúvidas decorrentes da execução do 
contrato. 

13.2.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

13.2.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato, 
sem a devida autorização do contratante; 

13.2.11. Orientar seus empregados quanto às normas e procedimentos a serem 
adotados durante o exercício de suas funções, bem como a fornecer os equipamentos 
de proteção individual necessários à atividade desenvolvida. 

13.2.12. Não permitir que seus empregados designados para a execução dos serviços 
ora contratados desempenhem atividades diversas daquelas acordadas no presente 
instrumento. 

14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

14.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designando pela 
Administração Municipal, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração. 

14.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, etc. e na ocorrência desta, não 
implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n°. 8.666, de 1993. 

14.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção. 

14.4. O fiscal do Contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços 
para evitar a sua degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar sanções quando 
verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade 
exigida. 

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 
quando for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação 
dos prazos de execução e da qualidade demandada; 
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b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas; 
c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
1) A satisfação do público usuário. 

14.6. O descuniprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará 
a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 
artigos 77 e 97 da Lei ri0. 8.666, de 1993. 

14.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas 
convenientes. 

14.8. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se 
a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da 
CONTRATANTE. 

15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n°. 8.666, de 1993, a 
CONTRATADA que: 

q) Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
b) Apresentar documentação falsa; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Cometer fraude fiscal; 
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Contrato. 

15.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
acima, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

15.2.2. Multa de: 
a) Moratória de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 15 (quinze) 
dias; 
b) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida. 

15.2.3. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Câmara 
Municipal pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
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15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
causados. 

15.3. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação das multas. 

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei n°. 8.666, de 1993 e subsidiariamente na Lei n°. 9.784 de 
1999. 

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

15.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente. 

16. CONCLUSÃO: 

16.1. A preseite descrição dos serviços tem por finalidade estabelecer condições para 
melhorar o desempenho da Gestão na Câmara, para adequação desta instituição 
municipal às 'atuais exigências impostas, notadamente no tocante ao planejamento, a 
transparência, ao controle e a responsabilização dos gestores, que exigem assessoria de 
nível altamente especializado, que tenha competência para analisar a situação 
existente e conceber programas de revisão de processos e rotinas do setor contábil e 
financeiro, para se adaptar com a rapidez aos novos requisitos. 

16.2. É necessário, por conseguinte, que haja modernização nos sistemas e processos 
de trabalho, onde as informações exigidas pela legislação e necessárias ao 
gerenciamentç) possam fluir com rapidez e de forma sistemática, tanto para direcionar 
o foco da gestão para resultados, como para atender aos controles interno, externo e 
social. 

Andorinha/BA, O gj.etembro de 2017. 

/ 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS - TÉCNICA E PREÇO N° 02/2017 

ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 	  
portador do 1W n°. 	 e CPF n°. 	 , a participar do 
procedimento licitat&io, na modalidade Tomada de Preço N° 02/2017 instaurado por 
essa entidade licitante. 

Na qualidade de representante legal outorga-se ao(a) acima credenciado(a), dentre 
outros poderes. 

	 ,em 	de 	 de 	 

(assinatura do representante legal do proponente e carimbo) 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 

srmxo m 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

À Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Andorinha-Ba. 

Declaramos para os fins da Tomada de Preço N° 02/2017 da Câmara Municipal de 
Andorinha na qualidade de proponente do procedimento licitatório, de que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas, e que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

	 ,em 	de 	 de 	 

(assinatura do representante legal do proponente e carimbo) 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

inscrito no CNPJ sob o 
no 	 , por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a) 	 , portador do RG n° 	  e do CPF no. 
	  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

	 ,em 	de 	 de 	 

(assinatura do representante legal do proponente e carimbo) 

(OBSERVAÇÃO: em caso de afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 

ANEXO V 
SOBRE A PROPOSTA TÉCNICA 

A) OBSERVAÇOES SOBRE O MODELO DE PROPOSTA E SEU PREENCHIMENTO 

A. 1 Os licitantes deverão apresentar suas propostas técnicas na forma do exemplo 
abaixo, preenchendo, em cada linha, uma experiência ou qualificação de contador que 
pertença a seus quadros, caso haja, que atenda ao critério de pontuação referente a 
um quesito. 

A.2 Todas as experiências e qualificações listadas deverão ser comprovadas mediante a 
apresentação de documentos hábeis, na forma do item 10 do edital. 

A.3 Atentar para as regras do item 10 do edital, especialmente as que determinam que 
cada contador, nos quadros-fator 2 a 10 somente poderá pontuar em um dos quesitos; 
no quadro fator 1, cada contador poderá pontuar em, no máximo, 2 (dois) quesitos. 

A.4 As propostas técnicas e os respectivos documentos comprobatôrios deverão estar 
inseridos no(s) Envelope(s) 2. 

A.5 As propostas técnicas deverão ser datadas e assinadas pelo representante legal do 
Licitante; 

B) FATORES, CRITÉRIOS E PESOS PARA PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PONTUAÇÃO MÁXIMA POR LICITANTE 

Fatores Máximo 	de 
Pontos (A) 

Peso 
(B) 

Nota 	Técnica 
Máxima (A x B) 

1 - Tempo de Inscrição da 
Equipe Técnica no CRC/BA, 
na condição de Contador(N1) 

20 1 20 

II - Qualificação Acadêmica e 
Produção 	de Literatura 	em 
Contabilidade 	Pública 	ou 
Direito Administrativo (N2) 

10 2 20 

III 	- 	Experiência 	em 
Contabilidade 	Pública 	e 
Assessoria Contábil (N3) 

100 3 300 

TOTAL 130 340 
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C) MODELO-EXEMPLO DE PROPOSTA TÉCNICA 

PROPOSTA TÉCNICA 
LICITANTE: (NOME) 

QUADRO-FATOR 1: QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA E PRODUÇÃO DE LITERATURA 
O 	 JURÍDICA 

QUESITOS PONTOS PESO TOTAL 

Curso de Pós Graduação (stritu ou latu 
sensu) 	em 	Contabilidade 	Pública, 
Auditoria, Pericia, Tributário e outros 
relacionados ao setor público. 

03 

Curso de Pós Graduação (stritu ou latu 
sensu) 	em 	Direito 	Constitucional, 
Direito Administrativo; Direito Público, 
Direito Financeiro! Tributário; 

02 

Livros 	publicados 	na 	área 	de 
Contabilidade 	Pública 	ou 	Direito 
Administrativo; 02 

Artigos publicados em revistas, jornais 
ou capitulo escrito em obra coletiva na 
área de Contabilidade Pública; 

Direito 	Constitucional; 	Direito 
Administrativo; Direito Público; Direito 
Financeiro/Tributário; 

01 

Palestras, Cursos, Treinamentos em 
que o licitante foi palestrante. 

01 

Cursos de Graduação em outras áreas. 

01 

TOTAL 
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QUADRO-FATOR 2: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE PÚBLICA 

NÚMERO DE 
ANOS/CONTRATOS 

PONTOS PESO TOTAL 

De 01 a 04 Anos de Contratos 03 

De 05 a 08 Anos de Contratos 03 

De 09 a 12 Anos de Contratos 03 

De 13 a 16 Anos de Contratos 03 

TOTAL 

QUADRO TOTAL GERAL DE PONTOS: 

DE 	 DE 

REPRESENTANTE LEGAL 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 

ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM ITENS PREÇOS 

UNITÁRIOS 

01 

SERVIÇOS 	DE 	CONSULTORIA 
CONTÁBIL 	PARA 	ATENDER 	ÀS 
NECESSIDADES 	DA 	CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 

PREÇO 
GLOBAL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0212017 
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS N. 	/ 	 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE FAZ ENTRE SI A CâMARA !4tJiVICIPA4 

COMO CONTRATANTE, E A PESSOA 
JTJRtDICA 	  

CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICPAL DE ANDORINHA, Estado da Bahia, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na cidade de Andorinha, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 16.448.979/0001-03 XXXXXXX, neste ato representado 
pelo seu Presidente Sr. Marinaldo Souza de Oliveira, brasileiro (a), portador (a) do CPF 
n° 381.103.185-68, RG n°. 02887358-SSP/BA, aqui denominado simplesmente 
CONTRATANTE para efeito deste contrato. 
CONTRATADO: 	  inscrita no CNPJ n° 

representado 	pelo 	diretor 	presidente 
	  brasileiro, casado, contador, inscrito no RG n. 
	  DGPC/BA, CPF n. 	  e CRC/BA 	, com endereço 
profissional na 	 , aqui denominado simplesmente 
contratado para efeitos deste Contrato. 
FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato público de prestação de serviços é firmado 
com base na Tomada de Preços - Técnica e Preço n°01/2014, cuja empresa vencedora 
foi contratado (a), nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, consolidada pela Lei n. 
8.883/94 e alterações das Leis n. 9.032/95 e 9.648/98, e demais normas legais 
aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fun&tnenta-se ainda o presente contrato de prestação de 
serviços, em autorização legislativa consubstanciada na inclusão de dotação 
orçamentária especifica para contratação de serviços de terceiros, não configurando 
qualquer forma de vínculo empregaticio ou de admissão de pessoal, ainda que 
indiretamente. 

OBJETO 

CLÁUSULA TERCEIRA - Este ajuste tem por objeto a Prestação de Serviços Técnicos 
Profissionais Especializados de CONTABILIDADE PUBLICA na prestação de contas 
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do órgão: PODER LEGISLATIVO relativo 
aos meses de setembro a dezembro/2017, obedecendo às normas especificas a seguir 
demonstradas: 



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA 

ESTADO DA BAHIA 

Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro 

C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03 

Tel.: {0**74}  3529- 1019 

iq 

PODER LEGISLATIV6 

  

   

• Assessoria Contábil na concepção e implantação de rotinas e processos para 
prestação dos serviços de execução orçamentária e contábil, nos sistemas 
orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação, que permita: 

o Assessoria Contábil na emissão dos livros contábeis: diário e rRzão, consoante as 
normas do Conselho Federal de Contabilidade; 

o Assessoria Contábil no registro da execução orçamentária, por meio de emissão, 
liquidação e pagamento de empenhos de despesa; 

o Assessoria Contábil na elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros 
e patrimoniais; 

o Assessoria Contábil na elaboração de balanços e balancetes para atendimento de 
exigências legais e requisitos gerenciais; 

o Assessoria Contábil no registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e 
despesas; 

o Assessoria Contábil na geração de demonstrativo para elaboração dos Relatórios 
de Gestão Fiscal e Resumo de 

o Execução Orçamentária, consoante regulamentação da Lei de Responsabilidade 
e da Secretaria do Tesouro Nacional. 

o Assessoria Contábil nas prestações de contas ao Tribunal de 
o Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 
o Seguir as diretrizes técnicas da Câmara Municipal de Andorinha, à qual a 

Contratada se reportará nas questões controvertidas e complexas, 
comprometendo-se a adotar a tese contábil que lhe for recomendada, 
predispondo-se ao debate teórico que vise ao aprimoramento e padrão mínimo da 
prestação dos serviços de Assessoria Contâbil ao Contratante, comprometendo-
se a Câmara Municipal no acolhimento das explicações técnicas e fornecimento 
de documentação legal para a exímia prestação dos serviços. 

• Assessoria Contábil na orientação dos servidores dos departamentos de 
contabilidade, finanças, administração e gestores para processamento da 
contabilidade, execução do orçamento compreendendo as fases da despesa pública de: 
empenho, liquidação, pagamento, incorporação patrimonial, processamento do 
movimento bancário e outros atinentes à área contábil. 

• Assessoria Contábil na execução e acompanhamento dos serviços contábeis do 
Município, com o padrão de qualidade, permanecendo o acompanhamento por parte da 
empresa contratada para dar orientação técnica, por meio de: 

o Prestadores de serviços da empresa contratada à disposição da Câmara 
Municipal e seus entes diariamente; 

o Visitas técnicas regulares dos Contadores responsáveis. 
o Atendimentos e visitas emergências, sempre que for solicitado; 
o Atendimentos de servidores do Município e seus entes na sede da empresa 

contratada, para orientações técnicas especificas, produção de trabalhos 
especiais, orientações, treinamentos e consultorias; 

o Respostas de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de 
comunicação disponíveis como: e-mail, telefone e "on-line". 

o Elaboração de justificativas, defesas e recursos junto a processos 
administrativos de prestações de contas contábeis nos moldes do Egrégio 
Tribunal de Contas dos Municípios no Estado da Bahia. 
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§ Único - Outros serviços não previstos no caput desta cláusula não obrigam o 
CONTRATADO a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos que se fizerem na 
prestação dos serviços, exceto em caso de aditamento do contrato, observado o limite 
legal de 25% (vinte e cinco por cento), de conformidade com o Artigo 65 Parágrafo 10  da 
Lei 8.666/93. 

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
CLÁUSULA QUARTA - Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na sede 
do município contratante, bem como no escritório do profissional Contratado se 
necessário. 

§ 1° - O CONTRATADO se compromete a executar os serviços constantes da clausula 
primeira do presente contrato, dentro dos prazos e moldes exigidos pela legislação 
vigente, desde que, os documentos sejam apresentados ao CONTRATADO em prazos 
razoáveis para a referida prestação de serviços. 

§ 2° - A regularização de documentos, bem como a execução de quaisquer outros 
serviços que não conste expressamente na Clausula Terceira deste Contrato, serão 
cobrados separadamente de acordo com a tabela de serviços eventuais e serão pagos, 
após a apresentação da relação dos serviços executados. 

DESPESAS OPERACIONAIS 

CLÁUSULA QUINTA - As despesas operacionais realizadas na execução dos serviços 
ora pactuados tais como: alimentação, viagens, estadias, xérox, demais materiais de 
consumo e postagens de processos correrão por conta da Contratada. 

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, em contrapartida à 
execução dos serviços previstos na cláusula 3a deste ajuste, o valor mensal de R$ 
	 ), com valor global de R$ 	  

( 	  

§ 1° - O pagamento dos serviços ora pactuados de que trata o caput desta cláusula 
será feito até o décimo dia útil do mês subsequente. 

§ 2. - Na hipótese de pagamento feito fora do prazo previsto no parágrafo anterior 
incidirá multa de 2% (dois por cento), atualização apurada pelo índice de variação do 
INPC da fundação IBGE e juros de 0,51/6  (meio por cento) ao mês, calculados do 
primeiro dia após o vencimento até a data do efetivo pagamento. 

REAJUSTES 

CLÁUSULA SÉTIMA - O preço dos serviços não sofrerá nenhum reajuste até o final da 
vigência do presente instrumento, salvo prorrogação por acordo dos contratantes, 
conforme determina a lei 8.666/93. 
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DOTAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA - A despesa total com a execução dos serviços constantes do 
presente contrato correrá à conta do corrente exercício financeiro, com recursos 
consignados na Lei Orçamentária em vigor, na seguinte dotação: 
01.031.001.2.001.3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria. 

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

CLÁUSULA NONA - O presente contrato terá vigência de_/ 	/2017 a 31/12/2017, 

O contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo dos 
contratantes, conforme determina a lei 8.666/93, mediante termo aditivo. 

ADITAMENTO 

CLÁUSULA DECIMA - O Presente contrato poderá ser aditado por acordo entre as 
panes, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 

RESCISÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - O presente contrato poderá ser rescindindo nos 
termos dos artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666/93, alterada pela Lei n. 8.883/94, mediante 
prévio aviso da parte interessada no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, e ainda, 
pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor global deste contrato. 

DO FORO 

O CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - Para dirimir questões decorrentes deste contrato 
fica eleito o foro da Comarca do CONTRATANTE, não obstante outro domiciliado que a 
CONTRATADA venha a adotar ao qual expressamente aqui renuncia. 

E, por assim estarem justos combinados e contratados, depois de lido e achado 
conforme pelas partes, em três vias, em presença das testemunhas abaixo declaradas. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, AOS - DIAS DO MÊS DE 	 DE 
2015. 

CÂMARA MIJNICPAL DE 	  
CNPJ No 	  

CONTRATANTE 

	

EMPRESA: 	  

	

CNPJ n° 	  
CONTRATADO 
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TESTEMUNHAS 

  

   

NOME: 
	

NOME: 

CPF: 
	

CPF: 
RG.: 
	

RO: 

PARECER JURIDICO: 

O presente contrato está em consonância com as exigências legais da Lei 
8.666/93 e demais legislações. 

Jurídico: 	  

OAB/BA 	 
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CONFERE COM O OR:GINAL 1 
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í ,rovante de Inscrição e de Situação Cadastral 	 bttps:I/www.receita.fazenda.gov.br/PessoajuridicaicNpj/cnpjrevwc..  

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

08.784.924/000148 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATADE ABERTURA 
2310412007 

NOME EWRESPRLL 
SC CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME 

tULo DO ESE*BELECIWNTO «flE DE ~In 
5 & C SERV1OS ASSOCIADOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATTW1OPDE ECONiÔMCAPRWCIPM. 
69.204-01 -Atividades de contabilidade 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDPDES EC1C*.IC4S SECUNDARIAS 

69,204.02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 
70.204-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.19-9-99 - Preparação do documentos e serviços especializados do apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
85.994-04 . Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencia) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANAURWJUR1OICA 

206-2 -Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO,  
R LOIJRENCO SILVA 

tPÂERO 
10101 

COLFtDsENID 
EDIF ADELAIDE MAIA COSTA 2 ANDAR 
SALA 201 

CEP 
48.970-000 

BNRRODISIRI1O 
CENTRO 

MJNICHO 

SENHOR DO BONFIM 
ur 
BA 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

SCIO.SERVICOS@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 
(74) 9141-7824 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DASI1IJPÇÃO CbDAS1RAL 
23/0412007 

ICltVO DE 311U4'ÇÂO CADASTRAL 

siTUpÇk) ESPECt04 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 16/12/2011 às 12:45:56 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

Consulta QK7  CaAtaFsdai 
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CNN: 08.784.92410001-38 - Salustiano Figueredo, n°76— Sala 12— Centro 
Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 

CREPENCIAMENTO 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA 
CNPJ: 08.784.92410001-38 - Salustiano Figueredo, n°76— Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CE?: 48.970-000 
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V4ii* EM TODO 
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1275807381 

TAEEUONATO roflcio DA COMARCA DE SENHOR DO BONfl - BA 
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IRE COM O ORIGINAL 

sc.sERvtte 

Peto presente inwumento particular, ALANDONES MOREIRA DA SILVA, 
t'r $I1c1To. solteiro. empresário, nascido cru 29 de novembro de 1980, natural de Riachão do 
JaCUirM Estado da Bahia, portador da cédula de Identidade sob n° 09.772.334-55 cxpcdida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia em 19 de a8ono de 1997, CPF sob no 
8 	474.985-87, residente e domiciliada a Ru4 Francisco Sim if 75, casa, çentro, na cidade de 
Seiiitu. do Bcufuu Estado da Bahia, CEP 48.970-000 e RO" MOREIRA DA SILVA, 
L'i a,ilciro, solteiro, natural de Senhor do Bonfim Estado da lhhia, nascido cm 30 de março de' 
I98, anprcstio, portador da cédula de Identidade sob na  14.133.541-33 cxpcdida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado da Bahia em 30 de abril de 2004, CFF 026.547.915-05»  residente 
e domiciliado a Rua Francisco Situas n° 75, casa, canto, na cidade de Senhor do Bcinfim Estado 
Wi tahia, CE? 43.970-000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girara sob o nome empresarial de SC 
SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA, com sede administrativa a Rua Rui Barbosa, 117, sala 04, 
zuíro, na cidade de Senhor do Bonfim Estado da l3ahi& 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de RS 10.000,00 (dez mil reais), 
0hm5ió0 em ID.M (dez mil) quotas de valor nominal de 13 1,00 (um real) cada, íntegrahzada cm 
moeda corrente do pais pelos sécios: 

  

gw vÃtz7rn9  
115 5.000,00 
145 5.000,00 

 

   

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 	5.000 
RO{E MORE RA DA SILVA 	 5.000  

- 	 10.004  

  

  

 

R$ 10.000,00 

 

    

CLÁUSULA TERCEIRA .- O objetivo social á: Consultaria au hardware 
software: consultoria em informática consultoria, em programas de computadores; consulto ria em 
tt-cnciogia de inthnnaçào; consultoria em hardware de auditoria; Consultada atuarial; asscsoria e 
consultoria cru recursos humanos; consultoria financeira e assessáriaz consultoria cm relaç.3cs 
püblicasç consultoria para administração de empresas; serviços de orientação, asStência, 
assessoria, gestão ciupiesmiaL controle e gestão, assessória ortitaçAn e assistcvcioa preitadus as 
empiesas em matcria de planejamento engenharia, conssltoria financcíra eesotiaetnprcsarial; 
a53e5soria =imprensa; assessoria a empresas em questão financeira; assessoria contabil; 
assessoria jurídica; assessoria em software; assessoria em hardware; assessoria para compra e 
iniMação de perifericos relacionados a segurança de informática; serviços de assessoria 
tramhes do comércio aterior. 	a 

CLÁUSULA QUARTA - Ai quotas são indivisíveis e não podert> ser cedidas m 
:r4rLçferidas a terceiros sem o consentimento do outro sécio, a que fica asses~, cm igualdade 
de condição e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
e;kxt t. ces.o cSets, e, ttttertçA contratual. pertictezttA. (ttt 1.056, trt 1 'a CCt2O02) 

'at 
/9  ÁwP iA 



CONFERE COM CORIGNAL 

\oatat_—' 
g.ít 

Cnndnunção  do contrato 3odoJdasodedaJeSCSERVIÇWfll4J .:JM õf# 3f 20  

, 
CLÁUSULA QUINTA - A responzabifidade cPF• 	restrita ao valor de 

quota mas todos respondem solidariamente pela integralizaçlo do Capital Social. (art. 
I4;, c:c/ztw)2) 

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade cabe ao administrador 
ALANDONES MOREIRA DA SILVA com os poderes e atribuiçôcs de representá-la ativa cru 
Ç) ss vamcnzc, em juízo ou fora dele; movimentar contas correntes bancárias, contrataçAo de 
pc'M'aI; autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no tntarno, em atividades estranhas ao 

cresse sodai bem como endosso, aval ou fiança, assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens imônjs da 50ciMi.d',  sem 
autorização do outro sócio. (art. 97,  VI, 1.0130  1.015, 1.064 CCt2002) 

CLÁUSULA SETIMA - Ao término de cada werckio social, cm 31 de 
dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administsaçso, procedendo 
claburnçio do inventÁrio, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econ&nicc, cabendo 
acs sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (sri. 1.063, CC/2002). 

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao t&mino do exercício 
social, o* s&ios delilieraro sobre as contas e designarão a&ninistradoces quando (ix o caso. (acta. 
1.071 e I.072, * 2 cart. 1.078 CCt2002). 

CLÁUSULA NONA a A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fectar 
(jUdia ououtra depeodãtcia, me4liante ftLL4açAo contratual assinada por todos os sócios. 

(IaÁUSLÍLÃ DÉCtMÀ - Os sócios poderão, de comum açoçdo fi'çar  urna 
retirada rnep$al, a tftWo de i>ro Labore", observadas as dispersi~ regulamentares ptttintincs 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, 
.ocidade ççninuará s'a 	 com 	herd&o sçç çwç ç  o in~42, Nk sendo 

Õp inextindo interesse destes ou do(s) remanescente(s), O VBJQT de Sais haveres ser* 
a ii ado a liquidado com base na &tuaçao patrimonial da anriMaite,  à data da resok*ç4o, verificada 
em balanço .....,ptaialmcnte kvantando. 

parágrafo Único: O mesmo procedimento sei-a adotado em outros casos em que a 
ociedsde se resolva em relação a seu sócio. (art. 1-029 e 1.031, CG7202) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O(s) adminitrdçr(ç) dcclaraQn), sob as 
pe=i da Id, de que não estân impedidos de acreer a SnÚMSUUçãO da sociedade, portei espada!, 

ou em virri 14P  de coadenaço criminal, ou por se encontraren sob os efeitos dela, a pena que vede. 

ainda que temporarinmentc, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, 
pcita ou sibomo, çoncusso peculato ou canta a economia popular, contra o sist-. flnanccin 
r2cional, contra normas de defesa da concorrência, contra as rrLsç5es dó consi. • 	• 	ou 

rpiiedadc. (ari. LO!), § 1', CC/2002) 	 AL 

%1!) 



flnrinuaçãe do contrato social da sociedade SC SER PiCOS A&SOCL4DOS LIDA 

Pica deito o fora da cidade de Senhor do Boafim Estado da Bahia para o acícicio c 
etIlnrnvncnto çlçn 	e obi4gaçt3ct rvaultnntn dtnc contrato. 

n'ir ctatcm assim justos e combinados assinam o prescate instrumeuto cm 3 vias. 

Senhor do Bonfim, 04 de abril de 2007 

r ,> 	 x 
ALANDONIES MOREWA DA SILVA 

RONE MOREIRA DA SILVA 

V) 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OA BAHIA 
'-. 	CFRDFICO O REGISTRO EM 23:04/2007 
JUCEB,,rjç 220302O655 

Prolceola 0P072409-1 

FRANCISCO jOSE O Gueot CHAGAS 

íEbíFRiEOiõ ORIGINAL 

I Dat&LJ 
Ass. 
RgD3' M28— 
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SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA ME 
N1RE 29203020655 	CN?J 08.784.924/0001-38 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Al.ANflONl5 MOREIR4t DA SILVA., brasileiro, solteiro. empresário, rLlSCid() em 
11-1-1111)r" de V).80, tu rural de Riachâo do jaci zipe , P.staçk, de: 1 khia portai l'' 

iP 1 , çtia (e dcniiLidc 	cob no 09.772.89-1-55, expedida 	J cla Secretaria de  
di' Finiin iI:i Bahia em 19 de 1')97 e CPF sob o' A 1 4'74'jÇ 

5. ('t'IUT(I tLi 	de 
Ihr;i.i. 1t(' 4t,'V''1 IX») e RONE MOREIRA DA SILVA, 

bra s Lltqr' 1, '.. 'Irei ro, i'I flpre, no ,i a o] r;i 1 de Sen h 'r do B 'n flm Estado da Bahia, 
nasriiL em 30 de Março de 1998, portador da cédula de Identidade sob n° 

4.1 	541 3 CXpCdLdi j)C1a Secretana de Segurança Pública do Estado da Rabia cm 
de Abri! de 20"4 e CP} sob n0  026.547.915 05, residente e dotnidliada & Rita 

l'r'.incico Situas o' '5. rasa , centri, • na Cidade de Senhor do Bonfim Fsrado tia 
Balá, (EP 48.77 ( 1-((Kl. U;iicos sócios competcntcs da sociedade SC SERVIÇOS 
ASSOCIADOS LTDA ME estabelecida à Rua Rui Barbosa o°  117, sala 04, térreo ,, 

C.idade de Senhor do Bonfim , Estado da Bahia, CEP: 48.9704XK), inscrita 
N1'I ob n° 08.784.924/0001-38, registrada na JUCER sob NIRE 

292031120655 em scs'ào de 23/04/2007, resolvem assim, alterar seu contrato çt,rial 

a- :cguinte. diustiIas: 

CLÁUSULA r 	tócit, RONE MOREIRA DA SLVA, cede e transfere parte 

	

. 	':.. 	t L.t:'lt ii. Inc,m.i para ALANDONES MOREIRA DA SILVA, 
::nprein. 	i.içi,i' • 'T1  .' de N1' ernbr ' de 190, natural de Riat}iat' d. 

lacitipe. Estado da Bahia, po1i, •r da cédula de Identidade sob n° 09,772.884-55, exj,cd:da 
pci:; Secretaria de Segurança pública do Esrath, da Bahia e CPF sob n" 815.474.9.35 $7, 

r,sidcnn e dom,r:l:indo Rua Francisco Simas n  75, centro na Cidade de Senhor do 
Rir ifiri, 1 .s:. ,cU. a l;ah;t c: 1 I'. 4H.97i 1-(1(X). 

CLÁUSULA 2' — () sócio RONE MOREIRA DA SILVA, declara haver recebicli 
..'nil'.ti;pl;zt:gtcia de R$ 4.0IW1,(RW Quatro mil reais) dc A1..ANDONES MOREIRA 

T".A SILVA ,cIa ipiir.nçio de pane de~  s quotas, vendidas, nada mais te-udo a rechuriar , de 
'1,. : :,' nãrio . dando-lhes plena, rasa e irrevogável quitação. 

ct.ÁI;s'IÂ 3 — O sócio RONE MORENA DA SILVA ,retir.tr'c drst;i 

, i e .0 n'zir-rin lo parte de suas quotas 	de capital da mesilia 1Z4r.I 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO ,brasileiro casado, sob o regime de c'inittnhrio 

	

ir 'a. 	Ver,' , 'r:, tU ir 3., . cdi ::, 1k- l len tala' ir 0h o" 3. ' S .597- 32,(-x pedida pela Secretaria 

de Segurançi d' Estado da Bzliia cru 19,07 / 1 982, e CPI ti" 395.417 205-44, rcsident" 

dt,miautando na Rui Campo Formoso, n° 88-Centro, na Cidade de Senhor do Bonfim Estado 
ri:q Bahia • CV11 
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ciÁt:si ¶LA 4- O ócio RONE MOREIRA DA SILVA, que retini-se da sociedade, 
,t,çN, 	haver recrhjd,, netc ato, a imponinda 	de R$ 1.00(),00 (um mil reais) dc 
F RANCISC() DE ASSIS DA SILVA NETO, da quitaço de suas quotas, vendidas, 

[I"Ai> teird :t reclaniar, de ,eu cessionário. dando-lhes, risa e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA 54) novo Cio aqui admitido na condição de cessionário da parte 
cedente FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, a partir deste contrato 

C,, L(nidlçãu exclusiva de sócio corista, ficando toda a parte administrativa 
gertnc2a e contiole, a cargo do sócio ALANDONES MOREIRA DA SILVA, 
innne c!i:pnsrI no contrato construtivo da sociedade. 

CL.ISUI.A Ir-O capital social, por thrça da cessão e transferencia das quotas passa a ser 
dlrihuidBs em: 

sócios N°  DE QUOTAS VAlOR RS 

11 t'flOSE, \IOfl VIRA t) 11 S 1 VÃ 000 'Xi R5 ';.01)1),00 

F u tr'.t:ISc:o 	IIE 	ASSIS 	DA 	MI. VA 1.000 	 lO 
11 Ero 

1 	) iI.lZAN IX) 	 10.000 	 100 10.00,0 

      

moeda 

RS .000,00 

 

CLÁUSULA 7'-ALANDONES MOREIRA DA SILVA, já qualificado que unha sua, 
t,',rias tu. vali 'r de RS 	cinco mil reais ), subscreve e integtaliza neste ato cm 
,..crc:ntr do pais mais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) dividido em 4.000.( quatro mil ) ,quoias 

val)r de RS 1 ,(Rl .im real) cada, perfazendo um montante de R$ 9.000.00 (Nove mil reais 

	

dividido em 	(nove mil) quotas no valor de R $ 1 ( uni real).O sócio coti'ra 
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO.iá qualificado, subscreve e iutcgr.diz rw te 

Ii iOtdI 	ti,, pais K3 1 •(WXi,(U ) uni i rui rr-ab,, dividido ci,, 1.000( uni ir,. 	s"' 

	

:t ') rir 2<3 	uro uri iCa1 t .f( f.0 ('((14 zcndc, Um rnon tatue de R$ 1 .')øÜ.00( um im) rea,

Rg- 



1 . 	 11¼ •1'-/ .L.. Li_ 	4ctt  

FRANCISCO 1W ASSIS DA SILVA NETO 

-y 
RONE MOREIRA DA SILVA 

Junta Comercial do Estado de Bahia 
L11  CERTIFhCO O REGISTRO EM 2&0Q201 1 W 07090342 

Pmtncoio 1110286584. de 26104/2011 

RUC 

2 02Q206S S 
ir n v :çoc Asar 2 ADO i.w. Ia 

c;Áusuij. 8- ) 4dnLLfl'trador,  , A.LANDONES MOREIRA DA SILVA., dcchiratn,sob 
'Li lei. dc UUC nf10 cs;jo irnpcdidcs de exerce, a administração da sociedade, por lei 
(li r'ti vi rtlRie. de o n;l' .1ç:i'' rnnijnal nu por se cncont-raretn sob os efeitos cicia, a 

:1,  ti que vede , ainda que tcrnporariatncnvc, o acesso a cargos públicos ou por ame 
bar de , de prevancaçao .pcta ou suborno, conctusio peculato ou contra a economia 

"j'ubr.contr.i .1 s%srr'ma rnanccjrn nacional, contra normas de defesa da com concorréncia 
• r., rna,  rel.,--x--,k )I1nITflO. Fé pública ou a prupnedadc.(aru 1.011, § 1 CC/2002 

c1.ÁusuI_A 'r I'rias demais ci:iusidas e condições rscal,decidas no contrato Construtivo, 
'i1x' alrmçat.la pelo :'re ente mstrunwnto particular, permanecem em vigor.  

'-1 elei-o o tinwn (lii Cidade de Senhor do Boníirn listado da Bahia para o exercício e 
.rs qinruenhi 1 (l,,, dirvio,  e NIigaÇOCS resultantes deste contrato. 

por ct;ireiii assim justos e coriihimiados assiniun o presente instrumento cm 3 vias. 

Senhor tio fl )IlfiTu, II de Abril de 2011 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 
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SC SPRVÍCOS ASSOCIADOS LTDA ME 
N'1RIL: 292030:0655 CNPJ: 08.784.924/0001-38 

ALTERAÇÃO CONTRATTJA E.. 

ALAIgDONES MOREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 
2' de Nc»crnhrn de 1980. natural de Riachão do Jacuipe. Estado da Bahia, 

i:aeor d(i CPI- n"815. 474.985.87 Cédula de Identidade sob n° 09.772.884-55, 
.'rcdiJ,.i pela Sct.zctaria de Segurança Pública do Estado da Bahia cm 19 de 

)' resicler.te e domiciliando nesta Cidade de Senhor do Bonfirn-BA, na Rua 
tnciseo Siiuãs n°75. Bairro Centro CEP: 48.970-000, e FRANCISCO DE ASSIS 

DA SILVA NETO, brasileiro. Casado sob o regime de Comunhão parcial de bens, 
':a10 ciii 29 de Novembro de 1966, natural de Senhor do Bonfim Estado da 

}na, ponador da Cédula de identidade sob n° 3.375.597-32, expedida pela 
L:lIra de Fctu:utnça Pública do Estado da Bahia em 19/07/1982, e do CPF 

1 	305. 	7.2C5 -44. t'M]tiellle e clorniciliada nesta Cidade de Senhor do 
i'offlim. Estado da Bahia. na Rua Campo Formoso n° 88, Bairro Centro, CEP: 
44.970-00() Uiiici» iõeic,s da sociedade Limitada SC SERVIÇOS ASSOCIADOS 
LTDA ME, ÇXISMUid2 ;)or instrumento particular devidamente arquivado na 
Junta Conte; dai do Estado da Bahia, sob NIRE: 29203020655, em sessão de 
2.3/04/2007, CNPJ 08.784.924/0001-38 com sede administrativa na Rua Rui 
aaibosa. ri" 117. sala 04,ttrreo,13ain-o Centro na Cidade de Senhor do Liontim-
BA. CEP: 4 8.970 -000 resolvem alterar o contrato social mediante as seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA. o sãcio FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, retira 
« da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas de capital da mesma para 

V1tLDLRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, brasileira, casada sob o regime de 
'rnunhfio parem] de bens, nascida em 09/02/1973, natural de Senhor do 

Estado da Bahia, portadora da Cédula de Identidade sob n°5775505. 
pcdidu p:Ia Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPFiiob 

residente e domiciliada na Rua Campo Fonnoso n°88.Bairro 
ria Cidatiç de tcnitor do Bonfini Estado do Bahia CEP: 48.970-000 

CLÃUSULA SEGUNDA. C) sócio FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, declara 
haver recebido neste ato a importância de R$ 1.000.00(Urn mil reais) de 
VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, da quitação de suas quotas, 
vendidas, nada mais tendo a reclamar, de seu cessionário, dando-lhes plena, rasa 
irrevogável quitação. 

Ç6&FERECOMOO9 
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:iünJaçac cia Alteração t'rnpresuia1 da sociedade SC SERVIÇOS ASSOCIADOS 
LTDA ME 

CLÁUSULA TERCEIRA. 1) ;óciii ALANDONS MOR.IflÂ DA CILVA svde 
:'wsA:re parte de suas quotas de capital da mesma para VALDIRtNE CRISTINA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, Casada sob o rcnic de Comunhão parcial de 

nascida em 09/02/1973, natural de Senhor tio Bonfim-BA, portadora da 
de id'::L;d,icic 110 5775505, expedida pela Secretaria de Segurança Publica 

RsLado da Bahia e do CPF sob n° 665.732.385-91, residente e dorniciliada 
nesta Cidade de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, na Rua Campo Formoso o" 
MM, B:iirro Centro, CEP: 48.970-000. 

CLÁUSULA QUARTA. O súcio ALANDONES MOREIRA DA SILVA declara haver 
ricebido neste ato a irnportincia de R$ 4.000,00(Quaüt mil reais) de 
V&LDERINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, da quitação de parte de suas 

'I:-is. vendidas, nada m-is tendo a reclamar, de seu ccssion&io, dando-lhes 
:'.erla. rasa e irrevogávei quitação. 

CLÁUSULA QUINTA. O capital social, por força da cessão e transferência das 
..;:ni i-a's,t s sei distribuídas em: 

1)! 	()l ( )'FAS' 9/1 V.M.01Z R5 

• l.NJ)flNES MflRFIRA DA SILVA 5.0(X) 50 j 	RS 5.OuÜ.00 + 

\A;.DIRENE ('RIFINA I'EREI 	DA SILVA 5.000 50 
i- - 

lU 5.000,00 

1 (ii A1.1/.4Xl)O 10.0(0 100 R5I0.000.00 - 

CLÁUSULA SEXTA. VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, já 
+;wliflcada qiit-  unha suas quotas no valor de R$ 1.000,00(Hum mil reais), 
s;:hscrcve e iiitcgrciliza neste ato em moeda corrente do pais mais R$ 4.000,00 

intro mil reais) dividido em 4.000(quatro mil).quotas no valor de R$ I,0O(urn 
e'ida, jwrfazc'ridi+, um montante de RS 5.000,00 Cinco mil reais) ,dividido em 

- 000c(inco mil) quotas de R$ 1,00 ( hum real). 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
.afe: idas a terceiros scm o consentimento do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica 
-"tirztdo. Cis it;ualdnde de condições e preço direto de preferencia para a sua 
jtsiçÜt', se postas á venda . fonnalizando, se realizado a cessão delas, a 

dcraç..so contratual pertinente (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
pota, mas todos respondem solidariamente pela inteçalização do capital social, 

C ONFERE COMO ORIGINAL 

\Ass. 
\RQ. 
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:ItiflLl1Çi da Àlieiuçüo cmpxcaral da sociedade SC SERVIÇOS ASSOCIADA 
LTDA ME. 

CLÁUSULA NONA. À .'tcRninisu-ação da sociedade caberá ao sócio administrador 
ALANDONES MOREIRA DA SILVA, com os poderes e atribuições de 
:«prcseiiuiçho a:iva e passiva na sociedade., judicial e extrajudiciairnente, 
ti nicndo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 

tcxcMsr: da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no 
i»iulntfl t\iz~ i'rn atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 

e:u fl\ut dc cludcjucr dos soflis OU dc terceiros, bem corno onerar ou afincar 
bcus móveis da sociedade, sem autorizaçao do(s) outro (si socio s) (afls. 997 VI: 

.013.1.015. lOh'4.CC/2002 

Parágrafo Único. No exercício da administração, o administrador terá direito a 
urna retirada mensal a titulo de Pró-labore cujo valor será definido de comum 

ordi) entre 1)5 SOCiOS. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Fica eleito o foro da comarca de Senhor do Bonfim Estado 
Kha para o -xerdcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 

'-ste contrj 1(1. 

por estarem assim juirr c contratados, assinam o presente instrumento em 
3i t"(s vias te igual teor e forma para qtrr surta os eíeitos legais. 

Senhor h' fln1Ini1UA. 15 de Fevereiro de 2012. 

  

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

 

  

VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA 

(L-(, 	\t.&.., 	. 

FUANCISC:() DE ASSIS DA SILVA NETO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

JUCER 
•:En-ricco O ME3.5 tHo EM 2e/Ç.212D12 N 97112015 
Pr3tocoQ 1ZIus967-0. de 2M)212Õ12 

Szçreo. Z 2 0302065 5 
?.A Hz 



SC SERVIÇOS ASSOCiADOS LTDA ME 

NIRE: 29203020655 CNPJ: 08.784.924/0001-38 

JW!RM49 ÇP 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA, brasileiro, natural de Riachk do Jacuípe Estado da Bahia, 

solteiro, nascido em 29 de novembro de 1980, empresário, portador do CPF n 815.474.985-87 

e Cédula de Identidade sob n' 09.772.884-55, expedida pela Secretária de Segurança Pública 

do Estado da Bahia, residente e domiciliado nesta Cidade de Senhor do Bonfim- BA, na Rua 
Francisco Simas n2 75, Bairro Centro CEP: 48.970-000, VAWIRENE CRISTINA PEREIRA DA 

SILVA, brasileira, natural de Senhor do Bonfim Estado da Bahia, Casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, nascida em 09 de Fevereiro de 1973, Professora, portadora da 

Cédula de Identidade sob 05775505 expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado 
da Bahia e do CPF sob flQ  665.732.385-91, residente e domiciliada na Rua Campo Formoso, n0 

88, Bairro Centro, Cidade de Senhor do Bonfim Estado da Bahia - CEP: 48.970-000, únicos 
sécios componentes da Sociedade Umitada SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA ME, constituída 

por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob 

NIRt 29203020655, em sessão de 23/04/2007 e inscrita no OIPI sob gO 0$.784.924/0001-38, 
com sede administrativa na Rua Rui Barbosan° 117, saia 04, térreo, Bairro Centro na Cidade de 

SeuIan do Bonfim Estado da Bahia CEP- 43.970-000 resolvem alterar o contrato social 

conforme as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que tem sua sede na Rua Rui Barbosa, na 117, sala 04, 
térreo Bairro Centro Cidade de Senhor do Bonfim Estado da Bahia, CEP: 43.970-000 passará 

para 4 Rua Dr. Salustiano figueiredo n o 76, Sala 12, Centro, na Cidade de Senhor do Bonfim 

Estado da Bahia, CEP: 43.970-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade admite neste ato o sócio FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 
NETO, brasileiro, natural de Senhor do Bonfim Estado da Bahia, Casado, sob regime de 

comunhão parcial de bens, nascido em 29 de Novembro de 1966, empresário, portador da 

Cédula de identidade sob n0 1375.597-32, expedida pela Secretária de Segurança Pública do 

Estado da Bahia e do CPF sob n9 395.417.205-44, residente e domiciliando nesta Cidade de 

Senhor do Bonfim Estado da Bahia, na Rua Campo Formoso, n0 88, casa, Centro, CEP: 43.970-

000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sécia VAW1RENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA cede e trainknt O 
valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) correspondente á 1.000 (Hum mil) quotas no valor de R$ 

1,00 (um real) cada, para o sócio FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, que declara haver 

recebido a importância de 1.000 (Hum mil) quotas no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) da 

transferência de quotas realizada por VALD1RENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nada mais 

tendo a reclamar de seu cessionário, dando-lhe, rasa e irrevogável quitação. 

4(  Data 
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OÂLJSUIA QUARTA. A s&ia VAIDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA retira se da sociedade 

transferindo o valor de R$ 4.O%),90t(0uatrptmIt?eals) correspondente a 4.000 (Quatro mil) 
quotas no valor de R$ 1,00 (urnrS cada ,j,araócio ALANDONES MOREIRA DA SILVA, Já 

qualificado ,que dedara havei redbido ne%te aíõ a importância de 1$ 4.000 ( Quatro mil) 

quotas no valor de R$ 4.000,00 ( Cbiiatb MII reais) da transferência de quotas realizada por 

VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nada mais tendo a reclamar de seu cessionário, 
dando-lhe, rasa e Irrevogável quitação. 

CLÁUSULA QUINTA. O sócio admitido neste ato, na condição de cessionário da parte do 

cedente FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, a partir desta dS assume a condição 

exclusiva de sócio. 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000(Dez 
mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, uma totalmente subscrita e 

Integralizado neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios: 

sócios N° DE QUOTAS VALOR R$ 

AI.ANDONES MOREIRA DASILVA 9.000 90 R$9.000,00 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO 1.000 10 R$ 1.000,00 

TOTAL 10.000 100 1$ 10.000,00 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA, que tem suas quotas no valor de R$ 5.000,00(Cincomil 

reais), subscreve e intawaliza neste ato em moeda corrente do país mais R$ 4.000,00 (Quatro 
mil reais) dividido em 4.000 (Quatro mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, 

perfazendo um montante de R$ 9.000,00(Nove mil reais), dividido em 9.000 (Nove mil) quotas 

no valor de 14$ 1,00 (um real) cada. 

CLÁUSULAS SETIMA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio ALANDONES 

MOREIRA DA SILVA de forma conjunta ou isoladamente com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudiclalmente, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto social, sempre nos interesses da sociedade, 

autorizados o usos do nome empresarial, vedado, no entanto fazê-lo em atividades estranhas 

ao interesse social ou assumir obrigações seja emfavor de qualquer dos sódos ou terceiros, 

bem como onerar ou alinear bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) sócio(s) (art 
997 VI; 1.013.1.015,1064 CC12002). 

CLASULA OITAVA. O (s) administrador (es) declara (tu), sob as penas da lei, que não esta (ao) 

impedido (s) de exercer (em) a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica 
ou propriedade (art.1.O11AV, cq2002). 
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Fica eleito o foro da comarca de Senhor do Bonfim Estado da Bahia para o exercido e o 
cwnpiimento dos direitos e obri*ações reuItantç-çJeste contrato. 

E, por estarem assim juntos e a,ht,attc ouSam y.Oresente  instrumentos em (03) três vias de 
igual teor e formas para que surta os eleitas legais. 

Senhor do Bonfim/BA, 30 de Julho de 2013. 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

J4 4-  c.,$b& 

FRANOSCO DE ASS}S DA SItVÃNEFO 

'Va14tmu. &a00i  

VA1DIRENE OUS11NA PEREIRA DA SILVA 
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CNPJ: 08784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, n°  76— Sala 12— Centro 
Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 

À PRESIDENTE DA COPEL 
MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BA 

CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 

Pela presente, credenciamos o Sr. Alfredo Reis Mulungu, portador do RG no  11180381- 
00 

i180381- 
00 SSP-BA e CPF n°. 014.294.375-45, a participar do procedimento licitatório, na 
modalidade Tomada de Preço N° 02/2017 instaurado por essa entidade licitante. 

Na qualidade de representante legal outorga-se ao(a) acima credenciado(a), dentre 
outros poderes, apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar 
declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 
Estadual e Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e 
qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas 
sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular 
impugnações, interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como 
assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 
presente mandato. 

Senhor do Bonfim, 04 de Setembro de 2017. 

N44D  NES M REIRA DA SILVA 
CRC BA-035828/0-7 	CPF: 815.474.985-87 

SC SERVIÇOS  ASSOCIADOS LTDA-ME 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, n° 76— Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 
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TABEUONATO 2 OnCIO DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM .8* 
RUA RUY B*RBOSA. 104- CENTRO. CEP 44910400- FONE (74) 3W-2066 

T,49o: BENVINDO DOMES DE ALMEIDA 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Ceitflcajnos que as Infonnaçán abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial eso vIgentes nadata de íua expedlçk. 

EMPRESA- 
~Empresarial: SC SERViÇOS ASSOCIADOS LTDA ME 

Na~ Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
NIRE(sedo) 

29203020655 

CNPJ 

08.784.92410001-38 

Arquivamento do ato 
Constitultivo 
23/04/2007 

Inicio da,ãtivldade 

2310412007 

Endereço: 
ROR SALUSTIANO FIGUEREDO, 76 SALA 12. CENTRO, SENHOR DO BONFIM, BA- CEP: 48970000 

'ÕsfosIAL 
CONSULTORIA EM HARDWARE SOFTWARE, 
COMPUTADORES, CONSULTORIA EM 
CONSULTORIAATUARIAL, ASSESSORIA 
ASSESSÓRIA, CONSULTORIA EM RaAçÓEs 
DE ORIENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA, 
EASSISTENCIA PRESTADAS AS EMPRESAS 

CONSULTORIA EM INFORMÁnCA, CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIA EMI-IARDWARE DE AUDITORIA, 

E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, CONLJLTORIA FINANCEIRA E 
PÚBLICAS, CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, SERVIÇOS 

GESTÃ6EMPRESARIAL, CONTROLE E GESTÃO, NSSESSORIA ORIENTAÇÃO 
EM MATERIA DE PLANEJAMENTO ENGENHARIA. CONSULTORIA FINANCEIRA 

IMPRENSA, ASSESSORIAA EMPRESAS EM QUESTÃO FINANCEIRA, ASSESSORIA 
A!R-SFSSORIA EM SOFTWARE, ASSESSORIA EM HARDWARE, ASSESSORIA PARA 

RELACIONADOS A SEGURANÇA DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

ASSESSORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA 
CONTABIL, ASSESSORIAJURIDICA, 	 
COMPRA E INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS 
EM TRAMITES DO COMÉRCIO EXTERIOR. 

CAPTèLtOCLAL 9ORTE PRAZO DE DURAÇÃO 

R$ 10.000,00 
DEZ MIL REAIS 

Capital integrakzado: 
R$ 10.000,00 

DEZ MIL REAIS 

Mlcroempresa )00000( 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO 
395.417.205-44 

1.000,00 SOCIO )OøO(JX)OO( 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 
8I5.474.985-87 

9.000,00 SÓCIO / ADMINISTRADOR XXÔC(/X)O(X 

ÚEtÏMOARQIJWAMENTO SFBJAÇÃQ 	- -STAtUS 

Data 	 Número 

05/08/2013 	 97307412 
REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 -ALTERAÇÃO - 
Evento: 	021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

-, 	FILIAt(AIS) NESTA UNIDLfDkFEDÊÁ4AOOUSORADELA 
NIRE: 	XX)OO( 	 CNPJ: 	XXXX)O( 
Endereço: 	)00000C 

- 	 Obsorvação 

i CONFERE COM O ORIGINAL 

IData Á  1 Cá,  
173848621 

t IIIIIIIIILtIIIIII 
CONTROLE 8766996967251 CPF SOLICITANTE: 060.148.015-53 NIRE: 29203020655 Emitida: 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM httpj/reg'm.juceb.bagov.bflWdetl - y 

CPF. 	t qogob 
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CNPJ: 08.784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, nÊ 76—Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 

TOMADA DE PREÇOS W. 02/2017 

A Empresa S&C SERVICOS ASSOCIADOS LTDA - ME, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o n.°. 08.784.92410001-38, por intermédio de seu representante 

legal abaixo assinado, Sr. (a) Alandones Moreira da Silva, portador(a) do Documento de 

Identidade n.°. 97722884-55, expedido por SSP-BA, e inscrito(a) no Cadastro de Pessoa 

Física do Ministério da Fazenda (CPFIMF) sob o n.°. 815.474.985-87, DECLARA, sob 

as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Micro Empresa 

(ME), art. 3° da Lei Complementar n.°. 123/2006 e que não está sujeita a qualquer dos 

impedimentos do §4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada Lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da lei Complementar n.°. 123/06, 

para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, 

estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.°. 8.666/93. 

Senhor do Bonfim, em 04 de Setembro de 2017. 

% /5Á  
ALANDONES MOREIRA DA SILVA 

CRC BA-035828/0-7 	CPF: 815.474.985-87 

  

  

T' MCO CONTABILIDADE 
CRC B -6242 	 CPF: 060.148.015-53 

  

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, n2  76—Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970400 
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CNPJ: 08.784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, n°76— Sala 12— Centro 
Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 

À PRESIDENTE DA COPEL 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA - BA 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

À Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Andorinha-Ba. 

Declaramos para os fins da Tomada de Preço N° 0212017 da Câmara Municipal de 
Andorinha na qualidade de proponente do procedimento licitatório, de que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas, e que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Senhor do Bonfim, 04 de Setembro de 2017. 

ALANDONES MOREIRA D SILVA 
CRC BA-035828/0-7 	CPF: 815.474.985-87 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA-MIE 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, n°76— Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 
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CNPJ: 08.784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, n2 76—Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SÓCIETÁRIO E DE 

FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA - BA. 

TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2017 

À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vereadores de 

Andorinha 

A Empresa S&C SERVICOS ASSOCIADOS LTDA - ME, devidamente inscrita no 

CNPJ sob o n.°. 08.784.924/0001-38, por intermédio de seu representante legal abaixo 

assinado, Sr. (a) Alandones Moreira da Silva, portador(a) do Documento de Identidade 

n.°. 97722884-55, expedido por SSP-BA, e inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física do 

Ministério da Fazenda (CPFIMF) sob o n.°. 815.474.985-87 DECLARA QUE NÃO  

POSSUI EM SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES ATIVOS  

PASSIVOS OU OCUPANTES DE FUNCÃO GRATIFICADA JUNTO AO 

MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BA, BEM COMO NÃO HÁ SÓCLOS  

GERENTES OU DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CÔNJUGE  

COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU DE SERVIDORES OCUPANTES DE 

CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ANDORINHA - BA.  

Senhor do Bonfim, em 04 de Setembro de 2017. 

ALANDONES MOREIRA DA SILVA 
CRC BA-035828/0-7 	CPF: 815.474.985-87 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA-ME 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 

SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA 
CNPJ: 08.784.924/0001-38 - Salustiano Figueredo, n2 76—Sala 12— Centro 

Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48.970-000 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA RAlHA 

Av. José C. de Carvalho Filho, sln - centro 
C.N.P.1: 16.448.979/0001-03 

Tel.: {074} 3529-1019 
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PODER LEGISLATIVO  

  

     

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO! COMISSÃO DE PREGÃO 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

DADOS DO FORNECEDOR: 
RAZÃO SOCIAL: SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA ME 

CNN: 07.784.92410001-38 
FANTASIA: 5 & C SERVIÇOS ASSOCIADOS 

ATIVIDADES: 69.20-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 
TRIBUTARIA; 
62.04-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 
66.21-5102 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL; 
69.11-1/01- SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS; 
70.20-04/00 - ATIVIDADES EM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, 
EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA. 

ENDEREÇO: RUA DR SALUSTIANO FIGUEIREDO, 76— CENTRO 
CIDADE: SENHOR DO BONFIM 

UF: BA 
CEP: 48.970-000 

Certificamos que a Empresa acima identificada encontra-se devidamente inschta no Cadastro 
de Fornecedores desta Câmara, para fins de licitação. A emissão deste certificado não implica 
em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros 
junto ao fornecedor cadastrado. 

Andorinha-Bahia, 31 de agosto de 2017. 


