
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO 

SANTA LUZ-BA, CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 
PODER LEGISLATIVO 

TERMO DE AUTUAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°020/2018 

Aos 12 (doze) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, com base na Lei 10520 e 

subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, foi autuado e registrado pelo 

Pregoeiro o Processo de Pregão Presencial n° 006/2018, que tem por objeto, Locação e manutenção de 

Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Património para a Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Santaluz/BA. 

Na qualidade de Pregoeiro, e por ordem do Presidente Legislativo, eu George Frédman dos S. 

Silva, lavrei e subscrevi o presente termo. 

Fonte de Recurso: 

Fonte de Recursos: 

Unidade: 11.01 — Câmara Municipal 

Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiro 

Fonte de Recurso: 01 

Ação: 2102 

Santaluz, 12 de abril de 2018. 
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EDITAL DE PREGÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 006/2018 

PREÂMBULO: 

O Presidente Legislativa da Câmara Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, por intermédio do 

Pregoeiro, designado pela Portaria n° 004/2018, considerando o que consta dos autos do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 020/2018, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 006/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETIVANDO Locação e manutenção 

de Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Patrimônio para a Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Santaluz/BA, conforme condições e especificações constantes nos Anexos 

deste Edital. Data de abertura prevista para o dia 25 de abril de 2018 as 12h0Omin (horário local), no 

Setor de Licjtacão, instalado na Câmara Municipal de Santaluz.  

Observação: No caso de impedimento da realização do Certame Licitatário naquela data, o 

mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da sua realização. 

DA REGÊNCIA LEGAL: 

1. Lei Federal n° 10.520/2006; 
1.1. Lei n°8.666/93 e alterações; 
1.2. Lei Complementar n°  123/2006; 
1.3. Demais disposições contidas neste Edital. 

2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO:  

O presente Pregão Presencial tem por objeto Locação e manutenção de Sistemas de 

Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Patrimônio para a Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Santaluz/BA, conforme condições e especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

INTEGRAM ESTE EDITAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, OS SEGUINTES 

ANEXOS: 
Anexo I - Carta de Credenciamento; 
Anexo II - Declaração de atendimento às condições de habilitação; 
Anexo III — Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV - Minuta de Contrato; 
Anexo V - Termo de Referência com Planilha de Itens; 
Anexo VI — Modelo de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
Anexo VII — Discriminação dos produtos/serviços; 

0 Entrega/ 	a do ditai. Anexo VIII — Modelo de Protocolo c  ....)) 
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Apresentar a documentação correspondente aos Anexos I e II, em papel timbrado da 

empresa. 

2.1 Prazo para eventual aquisição: 12 (doze) meses. 

2.2 Forma de fornecimento: De acordo com a necessidade da Câmara de Vereadores. 

2.3 O presente Edital com seus elementos constitutivos poderá ser adquirido no Setor de Licitação, 

no endereço fixado no preâmbulo deste Edital, no horário das 08h0Omin ás 13h0Omin, em dias úteis. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO, DO 

CREDENCIAMENTO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:  

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização 

desta licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope "1") e os 

Documentos de Habilitação (Envelope "2") devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu 

fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE "1" - PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018. 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

ENVELOPE "2" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018. 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

3.2. As empresas interessadas em participar do certame licitatório devem apresentar os 

documentos exigidos para a habilitação e credenciamento, em cópias reprográticas autenticadas por 

Tabelião de Notas ou autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, a partir do original, até 

24 (vinte e quatro) horas antes da data de abertura da licitação, no horário das 08h0Omin ás 13h0Omin, 

em dias úteis, horário local. As cópias reprograficas ficarão retidas no processo de ricitação. A apresentação 

dos documentos deve atender aos critérios editalidos, caso contrário, descredencia efou inabilita a 

empresa. (Não serão autenticados documentos no dia da sessão de abertura deste Pregão 

Presencial). 

3.3. No caso da empresa estar enquadrada no disposto da Lei Complementar n° 123/2006, 

apresentar fora dos envelopes 1 e 2 a CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial do 

domicilio comercial, no sentido de usufruir do tratamento diferenciado e favorecido às enquadradas. A data 

de expedição desta certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de abertura da licitação. 

3.4 Apresentar a Declaração da empresa dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação constantes do Edital (Anexo II), por fora dos Envelopes 1 e 2, juntamente com a 

documentação de Credenciamento, quando da abertura da sessão. A não apresentação descredencia a 

empresa. 
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3.5 
O Credenciamento refere se à indicação, por sócio ou diretor da empresa, de pessoa 

credenciada a representar a firma e praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da 

Licitação, inclusive e especialmente, discernir sobre o direito de recurso. 

3.5.1. As licitantes devem apresentar a seguinte documentação de Credenciamento, 
em cópia 

autenticada: 
Contrato Social e alterações, ou Contrato Social Consolidado, ou Registro Comercial (empresa 

individual); 
Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404[76 ou contrato 

social em vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

OBSERVAÇÃO: No caso da empresa fazer opção pela apresentação só na fase  

de Credenclamento de um dos documentos mencionados no subitem 3.6.1. alíneas "a" a 
 

"d". será considerada como apresentado para fase de Habilitação. A apresentação deve 
atender aos critérios editalícios, caso contrário. descredencia e inabilita a empresa.  

RG ou qualquer outro documento de identificação oficial com foto, do outorgante e do 

outorgado; 

Carta de Credenciamento (Anexo 1) ou Procuração que guardem especificidade com o 

Certame (documento com firma reconhecida do Outorgante, que deve constar do Contrato Social 

da empresa ou, sendo diretor contratado, ter poderes da empresa para tal indicação). 

3.6. 
As empresas que não se fizerem representar ou que seus representantes não portem 

documentos que os credenciem e os identifiquem não terão participação ativa durante a reunião, ou seja, 

não poderão assinar, rubricar documentos, apresentar impugnação, pedido de reconsideração ou recurso, 

inclusive aqueles referentes à habilitação, quanto aos atos formais da comissão, que s6 podem ser 

interpostos dentro às fases correspondentes, sob pena de preclusão, todavia a não apresentação ou 

incorreção do documento de credenciamento não desclassificará a licitante; 

3.7. 
Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado; 

3.7.1. É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 

3.8. 
Poderão participar do certame lidtatório interessados comprovadamente do ramo 

correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente estabelecidos e que satisfaçam as condições 

exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital. 

3.9. 
Não poderão participar do presente certame as empresas que se encontrem sob falência, 

recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer 

que seja sua forma de constituição, bem mo as e 	
esas declaradas inideas e as suspensos de licitar 

int% 	
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e contratar com o MLINICIPIO/CÂMARA DE SANTALUZ/BA, e, ainda, os casos mencionados no art. 9°, 

inciso III, da Lei n°8666/93, a exemplo dos servidores deste Município. 

4.  DA PROPOSTA - ENVELOPE "1": 

4.1. A proposta deverá estar assinada pelo representante legal da empresa, redigida em 

português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 

Valor total dos itens e ao final o valor global do lote, em algarismos e por extenso, fixo e 

irreajustável, expresso em moeda corrente nacional com no máximo duas casas decimais, 

devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, encargos fiscais, comerciais, 

previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado. Indicar o valor 

unitário de cada item do lote; 

Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos numéricos e escritos 

vigorará o valor por extenso; 

Prazo mínimo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião 

do Pregão. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentender se-á de 60 (sessenta) 

dias. 

Identificação do Licitante e endereço, telefone, CNPJ. 

O licitante poderá cotar quantos itens desejar, mas não poderá apresentar propostas 

alternativas escrita para cada item. 

4.2. Após a apresentação da proposta, não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

4.3. A empresa vencedora acatará o pagamento da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ, 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "2":  

5.1. Documentos Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Contrato Social e alterações, ou Contrato Social Consolidado, ou Registro Comercial 

(empresa individual); 

Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato 

social em vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 
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Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

Declaração (em papel timbrado da empresa) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei  

Fed. n°8666. de 21.06.1993, acrescido pela Lei Fed. n° 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo 

Decreto n°4356, de 05.09.2006, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7° da 

Constituição Federal de 1988 (Lei n°9.854/99). Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz, caso positivo marcar esse item ( 	Observação: se a licitante possuir maiores 

de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

5.2. Documentos Relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ (Instrução Normativa RFB 

n° 1.470, de 30 de maio de 2014); 

A Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional é efetuada mediante 

apresentação da certidão conjunta pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os tributos federais (Portaria RFB/PGFN n° 

1.751, de 02/10(2014). 

Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da 

empresa, através de certidões. 

Prova de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

através do Certificado de Regularidade de Situação — CRS. 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943 (Incluído pela Lei n° 12.440, 

de 2011). 

5.3. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.3.1. Comprovação de aptidão através da apresentação de declaração ou atestado, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter fornecido/prestado serviços semelhante ao 

objeto desta licitação. 

5.3.2. Alvará de funcionamento (Licença de Localização e Funcionamento) do Município ou 

Estado do fornecedor. 

5.3.3. Documento relativo à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A 

data de expedição da certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de 

habilitação. 

aus 
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542. Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da sede do 

Licitante ou no Cartório do Registro de Títulos e documentos. 

6. DA SESSÃO DO PREGÃO: 

6.1. A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 

Edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto 

para a sua abertura, e desenvolver se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo. 

6.2. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos proponentes. 

6.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 3.5 

deste Edital. 

6.3.1. Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo. 

6.4. Recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação". 

6.5. Abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados. 

6.6. Analise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no 

Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido. 

6.6.1. Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, 

os custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço para os serviços. 

6.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais. 

6.7.1. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os 

demais cujas propostas de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. 

6.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na 

rodada de lances verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer 

que tenham sido os preços oferecidos. 

6.7. Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o Pregoeiro. 

6.8. Somente serão admitidos lances verbais cujo valores se situem abaixo do menor valor 

inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1,0% (um por cento). 

6.8.1. A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores 

ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor 

preço, devendo o lance ofertado cobrir ode menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o 

valor da proposta escrita de menor preço A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea 

da proposta, que definirá a sequência dos lances seguintes. 

6.8.2.0 licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 6.8.1, quando 

convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço 

apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

6.8.3. Ordenamento das empresas por preço. 

6.8.4. Análise da proposta de menor preço no que tange â sua aceitabilidade quanto ao objeto e 

valor, devendo o Pregoeiro decidir mofivadam)te a resp 
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6.8.5. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, 

se for o caso, quando poderá ser feita contraproposta. 

6.8.6. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor 

preço passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não 

atenda as exigências editalicias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido. 

6.8.7. Aclamação do licitante vencedor. 

6.8.8. Vistos e rubricas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das 

empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos 

envelopes de habilitação remanescentes. 

6.8.9. Manifestação dos demais licitantes quanto á intenção de recorrer, devidamente motivada, 

se houver manifestação positiva nesse sentido. 

6.8.10. Adjudicação do objeto ao vencedor 

6.8.11. Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes dos licitantes. 

6.8.12. Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, à 

exceção dos relativos aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão 

retidos até assinatura do Contrato pelo licitante vencedor. 

6.8.13. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento ficarão sob a guarda 

da equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão 

mamada para o prosseguimento dos trabalhos. 

6.8.14. O Licitante que se ausentar durante a licitação, será automaticamente desabilitado para 

as fases seguintes, perdendo o direito de protestar contra as decisões proferidas durante a reunião. 

6.9. Será inabilitado o licitante: 
Que não atender às condições deste Edital; 

Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente â fase de habilitação, fato  

com ela relacionado e que enseje inabilitação. 

7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:  

7.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão por 

escrito protocolizando o pedido no Setor de Licitação, localizado Câmara Municipal de Santaluz, em dias 

uteis, no horário das 08h0Omin às 13hOOMin, horário local. 

7.1. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

7.2. Apresentações de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como recurso recebendo tratamento como mera informação. 

7.3. Acolhida à petição contra o Ato Convocatório será designada nova data para realização do 

certame, caso necessário. 
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DOS RECURSOS: 

8.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor 

recurso mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 

(três) dias para apresentação das correspondentes razões protocolizando no Setor de Licitação, Câmara 

Municipal de Santaluz-Bahia, em dias uteis, no horário das 08h0Omin às 13h0Omin, horário local, horário 

local, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

8.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, não serão aceitos via e-mail, fac-símile, 

ou qualquer outro meio eletrônico. 

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a 

decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à (s) empresa (s) declarada 

(s) vencedora (s), sendo submetido o presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação; 

8.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem âs 

razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

8.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará 

a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

8.5. O (s) recurso (s), porventura interposto (s) será (ão) dirigido (s) ao Presidente Legislativo, 

por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou nesse 

mesmo período, encaminhá-lo (s) para apreciação e decisão, com apoio da Procuradoria do Município caso 

necessário. 

8.6. Decididos os recursos, a Autoridade Competente da Câmara de Santaluz/BA fará a 

adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatõrio. 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

9.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do menor preço global por item, 

observadas as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que não serão aceitas 

Propostas com valor total, bem como com preços unitários superiores aos previstos no Termo de 

Referência e Planilha de Custos (Anexo V), sendo que as empresas que assim o fizerem, estarão 

automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso II do Art. 48 da Lei n°8.666/93. 

9.2. Somente serão considerados os itens em que forem cotados, conforme discriminado no 

Termo de Referência e Planilha de Custos (Anexo V). 

9.3. A contratada não poderá fornecer produtos com preços desiguais aos da Licitação e 

havendo qualquer outra oferta mais vantajosa para os consumidores em geral estes abatimentos deverão 

ser repassados para a Câmara Municipal de Santaluz. 

9.4. Os preços poderão ser reaju ados nos termos do Artigo 65 da Lei 8.666/93, desde 

(ft  
que justificado e mediante Parecer Jurídico. 
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DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:  

9.5. Nos casos de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentado 

documento emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado. 

9.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou 

empresa de pequeno pode, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da CAMARA MUNICIPAL, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

9.7. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 10.2, implicará decadência 

do direito à contrafação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

9.8. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

9.9. Entende se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao 

melhor preço. 

9.10. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

item "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1° e 20  do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

C) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.5, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.11. O disposto nos itens 10.4, 10.5 e 10.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11. 	DO VALOR ORÇADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

[11:1LP valor total orçado é de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) 
11.2. Para efeitos futuros, quando da contratação, a despesa decorrente da presente licitação 

correrá à conta da seguinte dotação orçamenia  

Fonte de recursos: 

para as 

Çpok 
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Fonte de Recursos: 

Unidade: 11.01 — Câmara Municipal 

Elemento de despesa: 3.3.9.0.3900.00 — Outros Serviços de Terceiro 

Fonte de Recurso: 01 

Ação: 2102 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura que deverá acompanhar as respectivas solicitações autorizadas de fornecimento do objeto 

licitado emitidas, entregues de acordo com a nota e conforme pedido, devendo ser conferida pelo 

responsável do Departamento/Setor cujo objeto foi entregue; sendo atestada como de acordo", ao receber 

os carimbos e assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em cas contrário, se procederá a devolução e 

solicitação de substituição das entregues em desacordo. 

12.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas â empresa 

Contratada e seu pagamento deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida, 

observado o disposto no item 6.1 deste edital. 

12.2.1. O fornecimento dos materiais/serviços se efetivará nos termos constantes no Termo de 

Referência (Anexo V). 

12.3 A Administração não receberá os materiais/serviços fornecidos em desacordo com este 

Edital e seu Anexo V (Termo de Referência), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no tem 14. 

12.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária. 

12.5 Os pagamentos somente serão realizados apôs a comprovação documental da manutenção 

da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, Justiça do Trabalho, o FGTS e das 

Fazendas estadual e municipal, exigidas na fase de habilitação do certame licitatário, conforme item 5.2 

deste Edital. 

13 	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.2 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n° 

8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 

Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

No prazo determinado, não assinar o contrato; 

Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

Não manter a proposta, injustificadamente; 

Falhar ou fraudar na execução do Cotrato; 

Comportar-se de modo inidôneo; 	 e. 
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h) Cometer fraude fiscal. 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Câmara Municipal de Santaluz/BA, 

poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

Advertência; 

Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do Contrato, 

tomando por base o valor global do respectivo lote; 

Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia. 

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lota 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por período não superior a dois (2) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

14.3. O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 

poderá ensejar a rescisão Contratual e aplicação de multas. 

14.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 

recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial, e caso não cumprida, serão 

cobradas judicialmente. 

14.5. Compete ao Presidente do Legislativo a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 

e 142, alíneas °b", "c", "d", "e" e "f"; ao Presidente do Legislativo a penalidade de advertência, prevista no 

item 142, alínea "a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação. 

14.6. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido â autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

14.2. As sanções previstas no item 14.2, alíneas 	"c" e "d", poderão ser aplicadas 

conjuntamente com as demais penalidades previstas neste edital 

15. 	DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

15.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face 

de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

15.2. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado 

no cumprimento do contrato. 

15.3. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e 

â ampla defesa. 

e/t 
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16.1. O Município reserva-se o direito de aceitar ou não os produtos ou a prestação de serviço, 

independentemente da informação contida na proposta comercial caso não atenda as especificações 

exigidas ou que sejam de qualidade inferior à proposta. 

16.2. Caso não seja (m) aprovada (s) a (s) amostra (s) do produto (s) ou a prestação de serviço, 

da empresa julgada vencedora, o Pregoeiro poderá examinar as ofertas subsequentes, verificando a 

aceitabilidade, a habilitação, na ordem de classificação determinada pela sess-o dos lances, até o efetivo 

julgamento em favor da empresa vencedora, juntamente com a área demandante. 

16.3. No cas de produto (s), a (s) amostra (s) da empresa julgada vencedora ficará (ão) retida (s) 

durante o prazo de vigência do Contrato. 

16.4. As despesas referentes ao envio de amostra (s) ficam por conta exclusivamente do 

fornecedor. 

17. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das 

propostas, não sendo devida nenhuma indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 

documentação referente a este Pregão. 

17.2. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

17.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 

durante a realização da sessão pública de Pregão. 

17.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro Contrato. 

17.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

17.6. É facultado ao Pregoeiro ou â autoridade superior: 

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em 

qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar 

originariamente da proposta; 

In Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação 

e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da 

proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 

entendimento de suas propostas; 

17.7. Os anexos com os quantitativos, bem como a proposta vencedora farão parte integrante do 

instrumento de Contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto 

prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver. 
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17.8. Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para 

assinar o instrumento de Contrato. A referida convocação será feita através de envio de fax, oficio ou e-

mail. 

17.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, 

ou venha recusar-se a celebrá-loketirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da 

sua proposta, sujeitar-se-á ás sanções cabíveis, reservando-se à Câmara Municipal de Santaluz, o direito 

de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os 

remanescentes; 

17.10.Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão 

originária do pregão, devendo os convocados apresentar os documentos de habilitação cuja validade tenha-

se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião. 

17.11.Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de 

habilitação na data da primeira sessão e que apresentar na segunda sessão, os documentos que 

porventura estiverem vencidos. 

17.12. Se, os licitantes remanescentes forem convidados, a assinar o Contrato no prazo fixado 

pela Comissão Permanente de Licitações, ressalvado os casos de vencimento das respectivas propostas, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de 

habilitação, 

17.13. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser 

protocolados, no Setor de Licitação da Câmara Municipal, em dias uteis, no horário das 08h0Omin ás 

13h0Omin, horário local. 

17.14.Para adquirir o Edital será cobrado o valor referente a reprodução de copias no valor de R$. 

20,00 (vinte) reais. 

17.15.Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas 

ou documentação escoimadas da causa que ocasionaram a inabilitação ou desclassificação, 

respecfivamente. 

17.16.Fica designado o foro do Município de Santaluz - Estado da Bahia, para julgamento de 

quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

17.17.0s serviços deverão ser realizados no município de Santaluz, t 	s os dias da semana, 

incluindo finais de semana e feriados. 

Santaluz/BA, 12 de abril de 2018. 
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ANEXO I 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

   

ASSUNTO: Designação de Representante para participação no processo licitatório 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

020/2018. 

Através do presente credenciamos o (a) Sr. (a) 	  portador (a) da Carteira de 
Identidade n° 	  e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 	  
a participar da Licitação instaurada pela Câmara Municipal de Santaluz, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL N° 006/2018 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2018, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
	  bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame. 

	de 	 de 2018. 

CARIMBO DA EMPRESA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E RG 
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

Observação: apresentar junto a documentação de Credenciamento; documento 
com firma reconhecida do outorgante e outorgado. 

05,'A 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A 	  (Razão Social da empresa) 	  CNPJ n° 
	 localizada na 	 DECLARA, para fins de participação na licitação 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2018, promovido 

pela CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES do Município de Santaluz/BA, e sob as penas da 

lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

de 	 de 2018. 

CARIMBO DA EMPRESA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E RG 
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

Observação: apresentar junto a documentação de Credenciamento. 

    

  

o‘ç 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Modalidade de Licitação: PREGAO PRESENCIAL 
	

Número 
006/2018 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, 

que 
	

(nome da pessoa física/juridica) 	 não foi declarado(a) inidõneo(a) para 

licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei 

8.666/1993, Lei 10.520/2006 e alterações, bem como, comunicarei qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação 

quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

(cidade), 	de 	 de 2018. 

(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 

Carimbo no caso de empresa 
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ANEXO IV 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N° xxxxx/2018, QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
CÂMARA DE VEREADORES DE SANTALUZ/BA E A EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

I - CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE SANTALUZ, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca 16 Centro  Santaluz - BA, inscrito no CNPJ sob n° 

13.227.459/0006-74, doravante denominada CONTRATANTE/ e a empresa 

	  Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida â Rua 

	 inscrita no CNPJ/MF n° 	. e Inscrição Estadual n° 

II - REPRESENTANTE: Representa a CONTRATANTE o Presidente Legislativo, Sr. Pedro dos Reis 
Almeida, brasileiro, portador do CPF/MF n° 	 e Cédula de Identidade RG n° 	  

residente e domiciliado nesta cidade de SANTALUZ Bahia e a CONTRATADA o Sr 	  

brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua    — Bairro. 

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorréncia da autorização 

do Presidente Legislativo, exarada em despacho constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

006/2018, gerado pelo PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018, que faz parte integrante e complementar da 

ATA DE CLASSIFICAÇÃO, como se nele estivesse contido. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela 

Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

Constitui objeto da contrafação: (CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A prestação de serviços deve corresponder rigorosamente às 

características arroladas no edital e os Anexos sob pena de inexecução contratual e aplicação das sanções 

administrativas cabíveis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 

preâmbulo acima, e â proposta vencedora independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de 

/ 	/ 	e encerramento em 	  podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 (sessenta) meses. 

2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo â prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. São obrigações da CONTRATADA: 

Executar o objeto licitado com presteza e eficiência, respeitando as normas ambientais, 

obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas neste Termo de Referencia, fornecendo 

produtos que atendam os ditames da legislação da ANP e normas correlatas; 

Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na contratação; 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado; 

cl) Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender ás 

reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a existência de fiscalização e acompanhamento pela Câmara, 

Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes dos serviços, bem como arcar com 

os encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e por todas as demais despesas resultantes da 

execução do objeto licitado; 

Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as leis e posturas federais, estaduais ou 

municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a 

que houver dado causa; 

Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos 

serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a 

atender. 

3.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Promover, na forma do art. 67 da Lei n°8.666193, o acompanhamento e a fiscalização da execução 

do objeto do contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou 

exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vicio ou defeito presente nos bens. 

CLÁUSULA QUARTA • DO PREÇO  

4.0. A CONTRATADA pagará pelo objeto do contrato o valor equivalente ao consumo mensal gasto 

pela Câmara Municipal. 

eços li  4.1. Os preços deverão ser extraído11 da planilh xo relacionada:, 
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Item Unidade Quantidade/Meses Especificação V. Mensal Valor Total 
Und 12 Locação 	e 	manutenção 	de 

Sistemas 	de 	Contabilidade 

Pública, Folha de Pagamento e 

Patrimônio 	para 	a 	Câmara 

Municipal 	de 	Vereadores 	do 

Município de Santaluz/BA. 

1.800,00 21600,00 

4.1 O valor Global da contratação é de R$ 21.600,00 (vinte mil e seiscentos reais). 

4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

4.3. O valor acima é estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão 

dos quantitativos efetivamente utilizados. 

CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação: 

Fonte de recursos: 

Unidade: 11.01 — Câmara Municipal 

Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiro 

Fonte de Recurso: 01 

Ação: 2102 

5.2. No (s) exercício (s) seguinte (s), as despesas correrão â conta dos recursos próprios para 

atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da 

nota fiscal/fatura que deverá acompanhar a respectiva solicitação autorizada de fornecimento do objeto 

licitado emitida, entregue de acordo com a nota e conforme pedido, devendo ser conferida pelo responsável 

do Departamento/Setor cujo objeto foi entregue, sendo atestada como de acordo", ao receber os carimbos 

e assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em caso contrário, se procederá a devolução e solicitação 

de substituição da entregue em desacordo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

è°\ 
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A CONTRATADA que não efetuar o pagamento no prazo estipulado na cláusula quinta, dando causa 

a revogação da licitação, sofrerá a aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor total da proposta apresentada, além da suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento correspondente a uma das sanções administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contratado que iniciar os serviços fora do prazo estipulado, além das 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n°8666/93, estará sujeito as seguintes sanções: 

Advertência; 

Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 

tomando por base o valor global do respectivo lote; 

Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia. 

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lota 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por período não superior a dois (2) anos; 

Declaração de nidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública 

6.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá 

ensejar a rescisão do contrato. 

6.2. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 

recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, 

serão cobradas judicialmente. 

6.3. Compete ao Presidente Legislativo a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2, 

alíneas "b", "c", "d", "e" e "f"; a penalidade de advertência, prevista no item 14.2, alínea "a", facultada a 

defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.  
6.4. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 14.1 e 142 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação das sanções aqui prenfistas não exime a Contratada da 
responsabilização civil e penal. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO, RESILICÃO E RESOLUÇÃO DO CONTRATO:  

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, de pleno direito, pelo Contratante 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de 

indenização à Contratada nos casos previstos neste Contrato e na Lei n ° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão unilateral, nos termos do caput, ocorrerá conforme o disposto 

no art. 77 e seguintes da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão poderá se dar ainda pela inexecução total ou parcial do 

contrato pela contratada, com as consequências pre tas em Lei; 

Çpp 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão podara se dar de forma amigável, por acordo entre as partes, 

mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO:  

Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz/BA, como única e competente para dirimir quaisquer 
conflitos oriundos da presente contratação, com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada que seja 
ou venha a sê-lo. 

E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, perante testemunhas para todos os fins legais. 

Santaluz/BA 	de 	 de 2018. 

CONTRATANTE: 	 ga1 	Ati4k.  

CONTRATADO: 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
CPF: 

NOME: 
CPF: 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO DE LICITAÇÃO: 

1.1. 
Locação e manutenção de Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e 

Patrimônio para a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Santaluz/BA, nos termos deste Edital. 
1.2. O prazo do Contrato será de 12 (doze) meses. 

2. DAS PROPOSTAS: 

2.1. 
Somente serão classificadas as propostas cujos produtos atendam as especificações 

mínimas descritas neste Edital; 

2.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas para seu fornecimento, 
dentre as quais transporte, tributos, seguros, gastos com pessoal. 

3. FORMA DE PAGAMENTO: 

3.1. 
O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura que deverá acompanhar as respectivas Certidões de Regularidade Fiscal devendo ser 

conferida pelo responsável do Departamento/Setor sendo atestada como "de acordo", ao receber os 

carimbos e assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em caso contrário, se procederá a devolução e 
solicitação de substituição das entregues em desacordo. 

3.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas â empresa 

CONTRATADA e seu pagamento deverá ocorrer em ate 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação 
válida. 

3.3. 
A CONTRATADA fica vedado, negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da duplicata 

emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente, cobrança em carteira 
simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 

3.4. 
A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer titulo, lhes 

sejam devidas pela CONTRATADA. 

3.5. No caso de 
o serviço não estar de acordo com as especificações e demais exigências fixadas no 

edital de licitação e anexos, a CONTRATANTE fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua 

integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se 
CONTRATADA as multas previstas. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1. 
Promover, na forma do art. 67 da Lei n.° 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução do objeto do contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou 
exime a responsabilidade da CONTRATADA pqçflualquer 	u datei 



Pedro dodo Reis Almeida 

Aprovo em 	de 	  
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5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na contratação; 

5.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado. 

5.3. Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender 

as reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a existência de fiscalização e acompanhamento pela Câmara de Vereadores; 

5.5. Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes dos serviços, bem corno arcar 

com os encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios e por todas as demais despesas resultantes da 

execução do objeto licitado; 

5.6. Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as leis e posturas federais, estaduais ou 

municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que 

houver dado causa; 

5.7. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação 

dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cuias reclamações se obriga a 

atender. 

9. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

Câmara Municipal de Vereadores 

10.PLANILHA DISCRIMINATIVA: PREÇO MÁXIMO A SER PAGO E DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

10.1. PREÇO MÁXIMO A SER PAGO- 

Item 
	

Unidade 
	

Quantidade 
	

Especificação 
	

V. Unitário 
	

Valor Total 

Fonte de recursos: 

Unidade: 11.01 —Câmara Municipal 

Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiro 

Fonte de Recurso: 01 

Ação: 2102 

SantstD 12 de abril de 2018. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Pregão Presencial N°006/2018. 

A empresa 	  inscrita no CNPJ n° 	 

por intermédio do seu representante legal, Sr (a). 	  CPF n° 	  

Carteira de Identidade n° 	 declara para fins de participação na Licitação acima, sob as 

penas da lei, que é considerada: 

( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar 123/2006; 

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar 

123/2006. 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 

do art. 3° da Lei complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais 

defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de 

habilitação, para efeitos de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

(cidade), . de 	  de 2018. 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 
Carimbo/identificação da empresa. 
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ANEXO VII 

Pregão Presencial 006/2018 

ESPECIFICAÇÕES COM ORÇAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO 
PREÇO MÁXIMO A SER PAGO: 

Item Unidade Quantidade Especificação V. Unitário Valor Total 

Und 12 Locação 	e 	manutenção 	de 

Sistemas 	de 	Contabilidade 

Pública, Folha de Pagamento e 

Patrimônio 	para 	a 	Câmara 

Municipal 	de 	Vereadores 	do 

Municipio de Santaluz/BA. 

1_800,00 21.600,00 
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ANEXO VIII 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Departamento de Licitação 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

EMPRESA 	  
CNPJ sob n° 	  
SEDIADA- 
E.MAIL. (DA EMPRESA) 	  
TELEFONE (S) / FAX: 	  
MAIORES INFORMAÇÕES: 	  

Informo que retirei em     o Edital de Pregão n° 006/2018 e 

seus Anexos. 

Solicito que as possíveis alterações no Edital, impugnações, adiamento da abertura 

anulação/revogação da licitação, outros fatos relevantes atinentes ao processo em tela sejam 

comunicados através do e-mail ou telefone. 

Em, 	  
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal: 	  

Carimbo com CNPJ 

A declaração deverá ser assinada pelo representante do licitante, 
*Este formulário poderá ser utilizado ou substituido por cópia ou apresentado em papel da empresa. 

0 presente protocolo poderá ser preenchido mecanicamente ou através de letra de forma. 
A apresentação deste protocolo não é obrigatória, 
É conveniente o preenchimento deste Protocolo e envio ao Departamento de Licitações. 
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Pg. 2 Câmara Municipal de Santaluz - BA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Câmara Municipal de Vereadores do Município de Santaluz avisa que 
realizará a seguinte Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL 	06/2018, OBJETIVANDO Locação e 
manutenção de Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e 
Patrimônio para a Câmara Municipal de Vereadores do Município de 
Santaluz/BA. Abertura: 25/04/2018 às 12h0Ominh. Fonte de Recurso: 01. 

O Edital completo poderá ser adquirido no setor de licitações da Câmara 
Municipal de Vereadores das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira, localizada na 
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16 Centro. Santaluz/BA, 12/04/2018. 
George Frédman S. Silva, Pregoeiro. 

A versão eletrônica e publicada no endereço eletrônico www.diariodolegislativo.com.br  
Edições assinadas com Certificação Digital ICP-Brasil M 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
CNPJ: 13.227.459/0001-74 

Parecer: 

O Pregoeiro desta Casa, Sr. George Frédman dos Santos Silva 

solicitou a esta Assessoria Jurídica parecer acerca da legalidade do procedimento licitatorio na 

modalidade Pregão Presencial n° 06/2018, para locação e manutenção de sistemas de 

contabilidade, folha de pagamentos e patrimônio. Sendo nossas considerações: 

O Edital foi legitimo e técnico, oportunizando aos interessados 

franca participação, não sendo alvo impugnações e/ou pedido de esclarecimentos, inclusive já 

fora apreciado pelo parecerista assinante. 

A sessão transcorreu normalmente e o único licitante 

vencedor apresentou proposta vantajosa para administração, com o atendimento às suas 

necessidades De igual modo, não houve recursos 

Dessarte, entende o Assessor subscritor que o certame sub 

examine apresenta-se formal e materialmente perfeito, estando apto à convocação do licitante 

vencedor para a adjudicação, homologação e, após, a assinatura/formalização do contrato 

respectivo. 

É o parecer, s.m.j. 

Santaluz, 25 de abril de 2018. 

Elido Ernesto Zeyes Júnior 
°abala 15.506 



CÀMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
CNPJ: 13.227.459/0001-74 

Parecer: 

O Pregoeiro desta Casa, Sr. George Frédman dos Santos Silva 

solicitou a esta Assessoria Jurídica parecer acerca da Legalidade tocante ao Edital do Pregão 

Presencial n° 06/2018, para locação e manutenção de sistemas de contabilidade, folha de 

pagamentos e patrimônio. Sendo nossas considerações 

Ponderação prefaciai: 

Preambularmente há de se aferir se a modalidade licitatôria adotada 

está sob o pálio legal. 

Como de conhecimento geral, o Pregão consiste na modalidade de 

licitação instituída pela Lei n° 10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos via edital. 

Nessa toada, foi aprumada a decisão do Pregoeiro em "optar" pela 

modalidade sub examine, eis que seu objeto é a locação e manutenção de sistemas de 

contabilidade, folha de pagamentos e patrimônio, de fácil análise qualitativa. 

È o que apregoa, inclusive, a Orientação Normativa n° 54 da AGU, 

de 25/04/2014, primeira parte: 

"Compete ao agente ou setor técnico da Administração declarar que o objeto 

licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão 

e definir se o objeto corresponde...". 



Perlustrando o script editalicio, constatamos que o Pregoeiro, outra 

vez cumpriu os atos inerentes ao procedimento, em observância a Legislação pertinente, 

especialmente âs Leis n°10.520/02 e n°8.686193.  

Conclusão: 

Assim, o edital é formal e materialmente perfeito e por isso opinamos 

por sua regularidade, encontrando-se apto para gerar os efeitos táticos e legais pretendidos. 

É o parecer, s.m.j. 

Santaluz, 12 de abril de 2018. 

Élido Ernesto eyes Júnior 
Onbnita 15.506 
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,grião haver sido, realizada quagSr alteriçaiesterierMente4ata ditteletrumantot ret 

en ittpadepicuja cópia i.rne foi exibida e fica , aqui arquivada nestasNotas; a presente 

nhecida como4a n7rópria,atras2a das laas 441denas4 a miíjogibáitaLy.do quedou 

culiorgantemel.fiói dito que, por este instrumento, nomeia e constitui seu bastante 

redor, FERNANDO PINHEIRO FAGUNDES, braseeiro, casado, nascido aos,28/06/19 

iàtadvoCio, portador do documento Carteira Nacional de Nabinação n° 0488347204 
.C"tvi 	 , 

TRAN-BA, insonte :no CPF/MF4Seb na,1031.525.245-60 residente ttfomiciliado na 

e413 Perfeita, n°45, apartamento 202, Stiep, na cidade de Belvadorg Estado da Bahi 

arneies gerais e ilimitados poaanis para representar:a Detergente Mandante em todos 

u pissuntot direitos e interesses, podendo: a) representar a FATOR SISTEMAS E,  

SÚLTORIAS ILIDA - ME, perante peesoas físicas ou juridicepostasee direitqpúblice, 
, 	, 
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! privado, assim como, também, perante todo e qualquer órgão da Administração Pública 

Ei Federal, Eetadua1,11/IuniciPal e autarquias, podendo assinar contratos e aditivos, com as • 

cláusulas e solenidades de estilo, participar de todas as modalidades e etapas de 

licitações, inclusive de pregões presenciais e eletrônicos, apresentando os documentos 

exigidos e, junto ás mesmas, dar lances, assinar contratos e propostas, receber e dar quitação, 

e tudo o mais assinar, requerer, recorrer e promover o que se fizer necessário à defesa de 

. direitos, interesses e negócios da Outorgante Mandante: enfim, promover, praticar, requerer e 

udo que se faça necessário ao fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo 

ante, por bom, firme e valioso, podendo inclusive substabelecer com ou sem 

de poderes. ESTE ATO E VÁLIDO POR 01 (um) ANO. A CONTAR DA DATA DE  

RAT 	V DO 	NU 	PES LTADA 	 Os , 
e dados das partes e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento 

rnecidos e conferidos pela outorgante, que por elos se responsabilizam, civil e 

minalmente, devendo a prova destas declarações sor exigida diretamente pelos [ 

os e pessoas a quem este interessar. Foram dispensadas as testemunhas: 
1 , instrumentérias nos termos do Parágrafo 5°., do Art. 215 do Código Civil Brasileiro, vigente a 

i partir de 11 de janeiro de 2003.Fol recolhido oE, DAJE de n° série 2 sob número 35158 	• E ,EE. 
i tornecido por este cartório, no valor de R$ 54,24 sendo R$ 25,93 de Emolumentos, R$ 18,60 1  , 

de Taxa de fiscalização do TJBA, R$ 7,97 de FECOM, R$ 1,04 PGE e R$ 0,70 de Defensoria 1 

Pública. Assim disse e, a seu pedido, eu Hamilton Alves de Almeida Sampaio Junior, Tabelião l 

Subsfituto„mandei digitar este instrumento, consoante o que faculta o Parágrafo 4°, do Art. ' 
E  167, da Lete3,7,31;  de 22 de novembro de 1979, que dispõe' sobre a Organização Judiciária do 

''atado, regutame,ntado pelo Provimento n° 3, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo , 
' 

 
Provimento n° 9, de 25 de agosto de 1993 e 034 de 11 de dezembro de 1998 da Corregedoria . 

Geral da Justiça. Este instrumento foi lido pela comparecente, que achando-a conforme, o 

1 assinam comigo é folha do livro arquivada nestas notas, Saulo Francisco Souza de Azevedo, 
k EscMvente PL 1, que a digitei. E eu Hamilton Alves de Almeida Sampaio Junior, Tabelião 	. , 	„ 

C 
E Substituto, a sübscrevo e assino em público e raso. (as): - ALEX LIMA DE JESUS. Trasladada 

E na mesma data. Está conforme o seu original ao qual me reporto e dou fé. sfsa 3 

EM TESTEMUNHO 	DA VERDADE. 

Salvador, 09 de agosto de 2017 

Hamilton Alves de Almeida Sampaio Junior 
Tabelião Substituto 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARMBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http:/rvevw.azevedobastos.not.br  
E-mail: carbrio@azevedobastos  not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada 
Código de Autenticação Digital' ou 

na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas Vigentes°. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros 
do Estado da Paraba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB 14° 003/2014, determinando a inserção de um código em 
todos os atos notorims e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: 

Selo Digital: 

A8C12345-X1X2)e 
dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for 

necessário através do sita do Tribunal de Justiça do Estado da Paraba, endereço htlp://corregedoda tipb.jus.br/seb-digitaV 
 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E 
CONSULTORIAS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 
da empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 

apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/00/2017 09:16:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 

acordo com o Art. 10, 10°e seus §§ 1° e 2pda MP 2200/2001, corno também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 

titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME ou ao 

Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para intonações mais detalhadas deste ato, acesse o sita h:LAquigitalazevedobastos,not.br e intorno o 
Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 796956 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sita até 14/08/2018 16:42:54 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 74181406171607590651-1  a 741814013171607590551-3  

'Legislações Vigentes: Lei Federal ré 8.935/94, Lei Federal n°10.406/2002. Medida Proviseria n° 2200/2001, Lei Federal ré 13.105/2015, Lei 

Estadual n°6.721/2003, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ NI° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c73of3b0560adb307640d313f3dcb4dDed01b14fa4ec4caf5505497059b671d0d5e705ceeeb7frece5dc5ee  

9bb5e148d3111c6b6cc066bacf3d5bb5372375fbdt 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB/TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

http://gwroi  azevedobastos.nottr 
E-ma'] cadodoGazevedolgastos.not.br  

DECLARAÇÃODESERVIÇOIDEAUTENTICAÇÃODIGITAL 

. 	 . 	. 

O Bel. Vâlber Azava° de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obilos e Privativo de Casamentos, Interdiçães e 
Tutelas com abibuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparánda e segurança juridica de todos os aios oriundos dos respectivas serviços de Noras e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Jusbça editou o Provimento CGJPB Id• 003/20/4. determinando a inserção de um cadimo em lodos os 
atos nolodais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um cogigo único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confimgada e Verificada tantas vezes quanto for necessário 
atreves do sue do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço httpficorregedonaMpb,jus.briselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caraderisticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FATOR 
SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME a responsabilidade, Única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23106/2017 18:25:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o M. 1r, 10 e seus §§ 1°  e r da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônica autenticado contendo o Certificado Digital do 
'tilar do Cartório Azevêdo Bastos poderá sel 5011[112*P diretamente a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME ou ao Cartório 
lo endereço de e-mail autenticanazevedobastos.nollgr 

Para informações mais detalhadas deste ato, soasse o site httósglautdmital adevedobastomnot br e informe o cockgo de Controle da Atden &ação 
DigitaI 

A consulta desta Declaração estará disp 

'Código de Autenticação Digital: 74181906171037550014-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal rt 8.935/94, Lei Federal n°  10 406/2002, Medida Provisória ng 2200/2001, Lei Federal nd 13.105/2015, Lei 
Estadual n°  8.721/2008, Lei Estadual ri 10.132/2013 e Provimento CGJIgg 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d7341d94105712d69tefibc05b198195360297817f 1 23da8b24878593d6ef45723899296a932882c78a0cidg557d5e705ceeeb7Ueoe5deSee9bb5 148d5b1a0ed92d53ablf50ea0a6c80402b55 

onlvel em nosso sãs até 21/06/2018 11:21:27 (hora local). 

WsWautdigitalszevedotestosmotbdhonletornprovantej74181906171037550014 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL NS  DA SOCIEDAD 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LEDA ME 

(11 N l',1 n" 08.003.823/0001-82 

FLAVIO MENDES OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA. nascido em 07/01J i980, 
SOLTEIRO. SOLTEIRO. CIPPME n°990506.3)5-87. CARTEIRA DE IDI:N'I';lJAiaE  
u" 0752435124, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.  tt 
residente e domiciliado no(a) RUA JOÃO JOSÉ (ESCALA. 199. ED F IC 10 iKE 
AVE 5(11. IMBUI, SALVADOR., BA, CEP 4 I .7211-000. BRASIL. 

ALEN LIMA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA. nascido em 15/06/1978. 
CASADO em COMUNI-IÀ0 PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO. 	 n" 
973.(170.875-68. CARTEIRA NACIONAL DF HABILITAÇÃO o' (108S4496016, 
órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado nu(a) 	RIPA DOS 
PINTASSILGOS, 71, EDIFICIO PORTAL DO MA12. APT 101. IMBUI. SALVADOR, 
BA. CEP 41.720-030, BRASIL. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresaria] FATOR SISTEMAS E 

CONSULTORIAS LEDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial cio Estado da Balam sob N1R E n" 29202914458. com  
sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501 ZV. Edf. Profissional Center. Sala 1011. 

Brotas. Salvador - BA. CEP: 40.280-901, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica/ME sob o 	08.003.823/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo 
ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei it" 10.406/ 
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLAUSULA PRIMEIRA - A administração da sociedade será exercida em conjunto 
ou isoladamente pelos sócios, El „AVIO MENDES OLIVEIRA e ALEX LIMA DE 

JESUS com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, 
em juizo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato. selim{ e no interesse da 
sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial. vedado. no entanto. em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 

dos quotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do outro sócio. (artigo 997. VII 1.013. 1.015. 1064 CC/2002) 

Em face das alterações acima, consolidasse o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e clausulas seguintes: 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 8 DA SOCIEDAD1 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS' LTDA ME 

CNIM n" 08.003.823/0001112 

FLAVIO MENDES OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 0710r/ t0, 
SOLTEIRO. SOLTEIRO, CPF/ME n° 990.506.335-87. CARTEIRA DE. IDENTIDADE 
n° 0752935124. órgão expedidor SECRETARIA DE SEU !RANÇA Plii131.1CÀ 
residente e domiciliado no(a) RUA JOÃO JOSE RrscALA, uP), Ernric:10 •,:r;;::-
APT 501, IMBUI, SALVADOR, BA, CEP 41.720-000. BRASIL. 

ALEX LIMA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/06/1978. 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ILAIPRESARIO. ( TE/M17  
973.670.875-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nn  00884496916. 
órgão expedidor DETRAN - BA, residente c domiciliado no(a I 	RUA DOS 
PINTASSILGOS, 71, EDIFIC1O PORTAL DO MAR, APT 101, Mm JI. SALVADOR, 
BA, CEP 41.720-030, BRASIL. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FORO E PRAZO 
DE DURAÇÃO: A sociedade empresária limitada erra nesta praça sob a denominação 
social de "FATOR SISTEMAS E CONSULTORÍAS LEDA - ME". com sede social 
à Avenida António Carlos Mugalhiles, n" 2501 ZN, Fale. Profissional Center, Sala 
1011, Brotas, CEP: 40.2M1-901. Salvador - BA. Com furo jurídico na comarca desta 
cidade de Salvador - BA. sendo indeterminado o seu prazo de durnao. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL: A sociedade tem por objetivo 
social o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, consultoria em 
tecnologia da informação e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia 
da informação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL: O capital da sociedade empresária é 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) cuias de R$ 
1,00 (um real) cada, subscrito e totalmente integralizado e em moeda corrente do pais. 
assim distribuído: 

Sócios  "A, Quolas Valores RS 
FUMO Mendes Oliveira  50 100.000 100.000310 
Alex Lima de Jesus  50 100,000 100.0011,00 
Totais IDO 200.000 200.000,00 



O 

`a 
WEL. 	 rtiklo flS 

8190611037550062.3rDate: 19/061201Y 10:39  
Tipejárà 	9i385-Wart 

Valar.Total do Aie Ri 4.12.v,r40,1,0 
nfin à. da,ds  !Lie StP1211.61‘201É"Pkiu" 

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N" 8 DA SOCIEDADE 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME 

CNPJ n" 00003.823/0001-82 

Parágrafo Único da Cláusula Terceira: A responsabilidade de cada sócio é resirifamo 
valor de suas cotas. mas todos respondem solidariamente pela integral ização doelõpital 
social. (art. 1.052. (2C(2002). 	 , 

CLÁUSULA QUARTA - PODERES DE ADMINISTRAÇÃO: A administração da 
sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios Ralei° 
MENDES OLIVEIRA e ALEX LIMA DE JESUS, com os poderes e atribuições de 
representar ativa e passivamente a sociedade. em juizo ou fora dele, podendo praticar 
todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos constas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia. (artigo 997, VI; 
1.013. 1.015, 1064 CC/2002). 

CLÁUSULA QUINTA - ATOS VEDADOS: São expressamente vedados. sendo 
nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos dos administradores de qualquer 
procurador que envolva em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos 
objetivos sociais, tais como avais, endossos e quaisquer garantias em favor de terceiros. 

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO 011 TRANSFERENCIA DE COTAS: Nenhum 
dos sócios poderá ceder ou transferir quaisquer das suas cotas a terceiros, sem o prévio 
consentimento do outro. 

CLÁUSULA SÉTIMA - EXERCÍCIO SOCIAL: O exercício social poderá não 
coincidir com o calendário civil. A critério da sociedade, seus resultados poderão ser 
apurados em períodos mensais. trimestrais e ou semestrais. respeitando as 
determinações do regulamento do Imposto de Renda. 

CLÁUSULA OITAVA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS: A sociedade poderá apurar ---s 	
seus resultados em períodos inferiores ao ano civil, ou que não coincidam com este, e 
distribuir seus lucros, quando apurados e se desta forma convencionaiem, em períodos 
mensais, trimestrais ou semestrais. de acordo com as disposições do regulamento do 
Imposto de Renda. 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA "PRÓ-LABORE": Os sócios administradores 
terão direito a uma retirada mensal a titulo de "pró-labore", lbremem° convencionada 
entre si. 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 8 DA SOCIEDADE „...„ 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LEDA ME 

(JUCE 
CNI1,1 n" 08.00.3.823/0001-82 

CLÁUSULA DÉCIMA - MORiLi, INTERDIÇÃO 01; 23.EASTAMEN-E0"::A 
sociedade nâo se dissolvera em caso de morte, interdição ou afastamento de hm cios 
sócios. continuando os herdeiros do "de Cirna'', a menos que estes renunciem ar cate 
direito, o que motivará o pagamento dos haveres do falecido, astado ou interditado, 
regulannente apurados, podendo os sócios remanescentes admitir novo sócio paro ',lin „ 

continuidade à sociedade. Os haveres do falecido. afitara& ou interditado serão 
apurados com base em um balanço especialmente levantado para este fim na data do 
acontecimento, e serão pagos aos herdeiros cai até 06 (seis) parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, atualizadas monetariamente com base na variação do INPC, ou outro 
indexados que venha a substitui-lo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NORMAS INTERNAS: Fica desde já 
tacitamente acordado, que terão toda validade jurídica que a lei lhes emprestar, todo o 
acordo. normas de serviços, tarefas, regimento interno de caráter administrativo 
assinado por todos os sócios, desde que não venham a ferir clausulas deste instrumento. 
casos em que serão nulas de fato e de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DESIMPEDIMENTO: Os administrado s  
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, e nem 
condenados ou encontra-se sob efeitos da condenação. a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentor. de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste 
contrato serão sempre resolvidos de comum acordo entre os sócios e em absoluta 
consonância com as normas legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO: A 
sociedade entrará em dissolução ou liquidação por convenção unânime dos sócios. ou 
nos casos previstos em Lei, cabendo aos cotistas nomearem o liquidanic. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - ARBITRAMENTO E FORO: Qualquer litígio 
entre os coristas será CCSOI Vido por arbitramento de acordo corri as disposiçães do Art. 
1,037, e seguinte do Código Civil, cabendo a cada parte nomear rim arbitro. Os litígios 
que resultarem deste contrato, inclusive homologaçao de sentença tirbitrol serão sempre 
resolvidos nos tribunais da cidade do Salvador. Estado da Bailia, que as liastes 
reconhecem COMO 

Único competente, com exclusão de qualquer outro que possa vir o 
ter, por mais privilegiado que seja. 



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 81' 8 DA SOCIEDADE 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS ITDA ME 

CNPJ n" 08.003.823/0001-82 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - A sociedade será regida p etivi en e pela L: da 
Sociedades Anónimas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DA RATIFICAÇÃO E FORO - O 0r0 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contraio st 	I 
permanece SALVADOR. 

E. por estarem assim justos 	011 tratados. 155 i num esie instrumento. 

SALVADOR, I de junho de 2016. 

FLAVIO M rC OLIVEIRA 
CPF 90. 	3 -87 

ALECklIkE JESUS 
CPF: 973 670.875-68 

. — 

	

Rb 	JUNTA COMEIEDiArD0 ESTADO DA BAHIA 
CERTIFICO O REGISTRO EM. 18107/2016 SOB 11/46: 07560374 

Menpratocolo:  16/680534-3. DE 08107/2016 

Evm TernA Re ess_ sai  ", 02.,5  2N c002,4t891.n4n4RE A s4 LTD:,  

IÉt.:0 PORTELA RAMOS 
_ „_ 

SECRETARIO-GERA,  

	

-„ 	 
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11/09/2017 	 https://autdigitaLazevedobastos.nabdhorne/comprovante/74181906171037550062  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail: cartorio©azevedobastos.notbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014!  determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessáno 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedorialpbjus.bdselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FATOR 
SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/09/2017 14:12:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o Art. P. 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônica autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autenficaigazevedobastos.notlor 

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

Código de Consulta desta Declaração: 757291 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 21106/2018 11:21:27 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 74181906171037550062-1 a 74181906171037550062-5 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé, 

CHAVE DIGITAL 

00005bl c1734fd94f057f2d69fe6bc05b209683b4d56eabga4c2bdd4acl 644c233f1017130faf7036f58eb3d791c75840dd5e705ceeeb7f7ece5dc5ee9bb5 
el48df7d54dOdfld4e53502581ac41550e1a7 

https.11autdigitalazevedobastos.not.br/home/comprovante/74181906171037550062 	 1/1 
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23/04/2018 	 https://autdigitatazevedobasios.not.brfnome/comprovante/74181604180922200379  

REPÚBLICA FEDERADVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1800 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av Foliado Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax; (83)32M-5484 

htp.fivivxmazevedcbastos.nothr 
E-mail: cartodo©azevedobastos.notbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os detddos fins de direita que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cachoo de Autenticação Digital' ou na referida sequência, for autenticados de 
acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparenca e segurança jurídica de lodos os atos oriundos dos respectivos seu/iças de Notas e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedona 
Geral de Justiça editou o Pronmento CGJPB N°  003/2014, determinando a inserção de uni °Miga em todos os atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização 
Extrajudicial contêm um cndigo unia: (par exemplo: Selo Digital: 48C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirrnada e vedgcada 
tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Parelha, endereço http://carregedonadjpb,jus.br/selo-dmital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME tinha posse de um 
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME a responsabilidade, 
Única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Caldo°. 

Esta DECLARAÇÂO foi emitida em 23/04/2018 14:68:06 Mora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1%10°  e seus §§ I°  e 
r da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular da Carteno Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a 
empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA . ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticaQazevedobastos.nottr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hIlpsWautdroalazeveclobastas nal b‘  e informa o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 960307 

A consulta desta Declaração estare disponivel em nosso site até 16/04/2019 11:01:02 (hora local). 

'código de Autenficaçào Digital: 74181604180922240379-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nx 8.935/94, Lei Federal n° 10,406/2002, Medida Provisória n°  2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.72112008, Lei Estadual rd 
10.132/2013 e Provimento CGJ te 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d7341d9410571-2õfigleghon5b7DfMcgle8e7cbc.345d2219e26b135c97155031194147735.4cga1b7ic7181947d5e705ceeeh7Ç7ece5ddee90b6e14808e40d881291õdifidalb21elb7c 
624 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTCRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av Epitado Pessoa. 1105 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.' (83)3244-5404 / Faz 83) 3244-5484 

1-44://wonv azevedobastoenoter 
E-mail. cadono@azevedobastoseoter 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Rather Azevedo de Miranda Cavelcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer Ferras da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parailaa. em vidude de Lei, et.. 

DECLARA para ps dedos fins de direito que, O documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenhcação oforai ,  OU na referida sequência, foi autenticados de 
acordo Caiai as Legislações e normas agentes.. 

DECLARO ainda que, para garantir Iransparenaa e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Pereba, a Corregedoria Gera/ 
de Justiça editou o ProÁmento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em lodos os atos noloriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
contém um código Unica (por exemplo. Selo Digital: ABC123450(1X2) e desse forma cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes 
quanto for necessário atreves do site do Tribunal de Justiça do Estado da Pereba, endereço http://corregedmia.tipb  justar/selo-digital/ 

A autenticação digilal do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME tinha posse de um 
documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME a responsabilidade, única 
e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cadeia 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/06/2017 14:38:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório AzeAdo Bastos, de acordo com o /61 1°, 10* e seus §§r e 2°  da 
Mi' 2200/2004 Galle laninérn. O documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cariado Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FATOR 
SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobaslos.noter 

Para infomiações mais detalhadas deste aio, acosse o site https./Auldigital azetiedobastos.not br e informe o Códgo de Controle da Autenticação 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 21/062018 11:2127 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 74181906171037550122-1 
'Legislações Mgenlaa: Lei Federal n°  8.935/94, Lei Federal n°  10 406/2002, Medida Provisória n°  2200/201, Lei Federal 	.105/2015 Lei Estadual '4 8 721/2008, Lei Estadual n° 
10.132°2013 e Provimento OGJ W 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fO91f0,5712d69fe6bc05b1981953302978f7f123da8b24878593d045b305db823c105f608a4deb514ba1ad5e705ceeeb7f7ece5dc5aegbla5e14800323f0156ba98649c9afbb21fe035153 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vi _ 

Nome Empresarial: 	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA 

Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202914458 

CNPJ 

08.003.823/0001-82 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 

19/05/2006 

Inicio da atividade 

19/05/2006 
Endereço: 

AVENIDAANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2501 ZV EDF PROFISSIONAL CENTER SALA 1011, BROTAS, SALVADOR, BA- CEP: 
40280901 

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO 
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

)MPUTADOR SOB ENCOMENDA, ATIVIDADES 

ETO SOCI 
DE PROGRAMAS 

EM TECNOLOGIA 

DE DOCUMENTOS 

DE COMPUTADOR CUSTOM I 	VEIS, CONSULTORIA , SUPORTE 
DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE 

DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA 
E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO IECNICA ESPECIFICA E A PREPARAÇÃO 

-GAPITAESOCiAtErir—  .:J:' ' O pupZôT  
R$ 200000,00 

DUZENTOS MIL REAIS 

Capital integralizado: 

R$ 200000,00 

DUZENTOS MIL REAIS 

Microempresa X)00(XX 

QUADRO SOCIOÈ ËAD 	ST" 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 
ALEX LIMA DE JESUS 
973.670.875-68 

100000,00 SÓCIO /ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

FLAVIO MENDES OLIVEIRA 	 100.00000 
990.506.335-87 

SÓCIO/ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

O-  ''' STATUS, sITuAçÃÕar. - 
Data 	 Número 
5R/02/2018 	 97738606 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

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

LIAL(AIS) NESTA UNIDA 	 FORA DE 
NIRE: 	X00(XX 	 CNPJ: 	)0000(X 
Endereço: 	XXXXXX 

Oh e a 

CONTROLE 82.709.362.098.13 CPF SOLICITANTE: 012.424.625-70 NIRE: 29202914458 Emitida: 17/04/2018 16:34:10 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.bdregin.baltelavalidadocs.aspx  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME, inscrita no CNN sob o n* 

08.003.823/0001-82, com endereço à Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, sala 1011, 

Brotas, Salvador/BA, DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL N2  

006/2018— PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  020/2018, promovido pela CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES, do Município de Santa luz/BA, e sob as penas da lei, de que atende todas as 

exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

Santa Luz/BA, 25 de abril de 2018. 

F 	IS E MA ACtETDA ME 

CNPJ N. 08.003.823 0001-82 

Fernando Pinheiro Fagundes 

Representante Legal 

CPF: 031.525.245-60 

RG: 860499170 SSP/BA 

r, • 
9J8003823/0001-0 

FATOR SM EMAS E C0NSULT021A3 LTDA - Mc 

A António Gados Magalhães n° 2501zv 
4{ Profissional Center Sala 1011 

Brotas - CEP. 40280-901 

SALv‘DOR - BA 

Av. António Carlos Magalhaes, 2501, Edf. Profissional Center, Salas 1011 e 1012, Brotas - Cep: 40.780-901 Salvador/BA. 

Tel.: Oxx713038-8800 1 www.fatorSiSteMaLcom.br  
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

Pregão Presencial N2  006/2018. 

A empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

08.003.823/0001-82, com endereço à Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, sala 1011, 

Brotas, Salvador/BA, por intermédio do seu representante legal, Sr. Fernando Pinheiro 

Fagundes, CPF n2. 031.525.245-60, Carteira de Identidade n2  860499170 SSP/BA, declara para 

fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que é considerada: 

( X ) M icroem presa, conforme inciso I do art. 32  da Lei Complementar 123/2006; 

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 32  da Lei Complementar 

123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 42  

do art. 39  da Lei complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de 

eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal. 

Santa Luz/BA, 25 de abril de 2018. 

/1-444.44 
TOR SISTEM E CONSUL RIAS LTDA ME 

CNPJ N. 08.003.823/0001-82 

(4e., 	c.c_ te 	 

15-8003823/0001-821 Fernando Pinheiro Fagundes 	
1  

Representante Legal 	FATOR SISTEMAS E CONSULTO'llAS LM- ME 

CPF: 031.525.245-60 	
A Antônio Canos Magalhães n° 2501zv 

RG: 860499170 SSP/BA 	
ll -Ilf. Profissional Center Sala 1011 

Brotas - CEP 40.280-901 

SALv -0612 • BA 	..:-.4 

Av. António Carlos Magalhães, ?sol, Edf. Profissional Center, Salas 1011 e 1012, Brotas - Cep: 40.280-901, Salvador/BA. 
Oxx71 3038-8800 1 www.fatorsistemas.com.br  
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DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO 

Pregão Presencial N2  006/2018. 

A empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o ri° 

08.003.823/0001-82, com endereço à Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, sala 1011, 

Brotas, Salvador/BA, por intermédio do seu representante legal, Sr. Fernando Pinheiro 

Fagundes, CPF n12. 031.525.245-60, Carteira de Identidade n2  860499170 SSP/BA, declara para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. n98.666 de 21.06.1993 acrescido pela Lei 

Fed. n° 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto rtz 4.358, de 05.092006, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7 2  da Constituição Federal de 

1988 (Lei n2  9.854/99). 

Santa Luz/BA, 25 de abril de 2018. 

F TOR SISTEMAS E CàiiSUCTNORIASriS; 

CNPJ N. 08.003.823/0001-82 

Fernando Pinheiro Fagundes 

Representante Legal 

CPF: 031.525.245-60 

RG: 860499170 SSP/BA 

F0-8003823/0001-0 
FATOR SISTEMASECONSUMIAS LIDA 

A António Carlos Magalhães n0 2501zv 
-11. Profissional Center Sala 1011 

Brotas - CEP. 40.280-901 
L. 	SALv4DOR - BA 	_J 

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, Salas 1011 e 1012, Brotas - Cep: 40.280-901, Salvador/BA. 
Tel.: Oxx71 3038-8800 1 www.fatorsistemaLcom.br  
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que, FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 

LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n* 08.003.823/0001-82, com endereço à Avenida Antônio 

Carlos Magalhães, 2501, sala 1011, Brotas, Salvador/BA, não foi declarado inidôneo para licitar 

ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/1993, 

Lei 10.520/2006 e alterações, bem como, comunicarei qualquer fato ou evento superveniente 

à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à 

capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

Santa Luz/BA, 25 de abril de 2018. 

OR SISTEM S E CONSU R S 4.4,4-(rLTD ME 

CNPJ N. 08.003.823/0001-82 

Fernando Pinheiro Fagundes 

Representante Legal 

CPF: 031.525245-60 

RG: 860499170 SSP/BA 

F68003823/0001-8-21 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA -NP 
A António Carlos Magalhães if 2512ízv 

"itif. Profissional  Cenler Sala 1011 

Brotas - CER40.280-901 
SALv-iDOR - BA 

Av. Antônio Carlos Magalhões, 2501, Edf. Profissional Center, Salas 1011 e 1012, Brotas - Cep: 40.280-901, Salvador/BA. 
Tel.: Oxx71 3038-8800 I www.fatorsistemas.com.br  
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ANEXO VII 

PROPOSTA DE PREÇO 

Pregão Presencial 006/2018 
Câmara Municipal de Santa Luz/BA 

Empresa: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 

CNN: 08.003.823/0001-82  
Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, sala 1011, 

Brotas, Salvador/BA. CEP: 40.280-901 

Telefone: (71) 3038-8800 
E-mail: fatorsistemaseconsultorias@gmail.com  

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
MARCA DE TODOS OS SISTEMAS: Fator Sistemas e Consultorias. 

Item 

01 

Unidade 

Und. 

Quantidade 

12 

Especificação 

Locação e manutenção de 

Sistemas de Contabilidade 

Pública, Folha de Pagamento e 

Patrimônio para a Câmara 

Municipal de Vereadores do 

Município de Santa Luz/BA. 

V. Unitário 

R$ 1.800,00 

Valor Total 

R$ 21.600,00 

Valor global: R$ 21.600,00 ( Vinte e um mil e seiscentos reais) 

Santa Luz/BA, 25 de abril de 2018. 

R SIJMA E Cr  ONSULTPRIAS TDA ME 

CNP) N. 08.003.823/000182 r5800 3823/0001-8 
Fernando Pinheiro Fagundes 	

FATOR SISTEMAS E CONSUIT021AS LTDA- 'TE 
Representante Legal 	A António Carlos Magalhães n° 2501zit 
CPF: 031.525.245-60 	 -11. Profissional Center Sala 1011 

RG: 860499170 SSP/BA B

L
rotas - CEP 40280-901 

I SAL:e:DOR • BA 	j 

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, Salas 1011 e 1012, Brotas - Cep: 40.280-901, Salvador/BA. 
Tel.: 0xx71 3038-8800 I www.f atorsistetnat-com.br 
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****TERMO DE ABERTURA**** 

Contém este Livro 128 (cento e vinte oito) páginas totalmente escrituradas, 
numeradas eletronicamente de 01 a 128, conforme autoriza a Instruetio Normativa (IN) n° 

107/2008 de 23.05.2008, art. 90  do DNRC, e servirá de Livro Diário n" 10 da empresa 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA — ME, referente ao periodo de 
01/01/2016 a 31/12/2016, estabelecida nesta capital à Av. Antonio Carlos Magalhães, n' 

2501 VI: Edificio Profissional Benter, Sala 1011 — Brotas. Salvador-BA. CEP: 40.286-

901., inscrita no C.N.P.J. (ME) sob n°  08.003.823/0001-82, registrada na Junta Comercial 

do Estado da Bahia em 19/05/2006 sob. n° 29.202.914.458. 

Salvador-13A, 01 deaneiro de 2016. 

Flavio,Livrend Oliveira 	 Álea° . 

leis 	SOcio-Acltini rador 	 Contador— CR. 	A. 28. 

mis 	C.P.F. — 990.506.335-87 	 C.P.F. - 012.124125-70 

ms 

-004Nitol 
ië dag.' 	e 	e ai:* oe 

C Á 	 O 10375502 iosaOl74&39' 

o 	KFisçaba .ão TIPO Norrod,t: 	OS 
lortolati1624F154,.}.2,  

debür titpi 	g" 



2 572 B62,74 

6.309,20 

441 76455 
271 e33.05 713 987,60 

?8.300,09 

CIRCut.ANTÇ 

DISPONIBILIDADES 
CAIXA E BANCOS 
APIkAÇÕES FINANCEIRA 

REALIZÁVEIS 
OUTROS CRÉDITOS 

NÃO CIRCULANTE  

REALIZÁVEIS 
OUTROS CREDITOS 

PERMANENTE 

IMOBILIZADO 
7 309.69 

3.372.250,12 

(-) DEPRECIAÇÕES 	 (939.5II) 

TOTAL DO ATIVO 

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 	 0120 

Mi Antonio Carros MageInites nl& 2501 fl'TT: Profissional Unte,. 5.de 1011 E•rzt:n • Sm 	 Of 

C.N.P J. (M F.) - 08.003.0231000142 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 /12a010 
(Em toa ) 

ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE  

EXIGIBIL IDADES 
EMPRESII IMOS E TINANCIAMENTOS 
OBRIGAÇÕES FISCAIS 
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 

79.96271 
42 636 02 
20 042 82 2,15 64 1.55 

NÃO CIRCULANTE 
EXIGISILIDADES 

OUTROS DÉBITOS 55.500,25 

PATRIMÓNIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 200 000.00 

RESERVAS DE LUCROS 1 724 037 11 

RESULTADO 00 EXERCIC 10 EM CURSO 2 346 37121 

( • ) LUCRO DISTRIBUIDO (1.200 00E00) 3.070 108.32 

TOTAL DO PASSIVO 
.372.2501Z I 

FLAVIO ME DES OLIVEIRA 
SÓCIO-À-TM NISTRADOR 
CPF 913 E0 33E-E7 

V O 
CONTADOR - CRC.BA  28.16 

012 424 TM I 5 



2.346.071.21  I 

DlE 
CONTA° 
CPF 012424 

LVÁO 
BA 28i8 

70 

FATOR SISTEMAS e CONSULTORIAS LTDA DIZ 
Au. amento Catavam/Em e• 2.441, 2v Lei .44•••1444 Cens Sas Q1 
C NPJ (M ) OS 093 823E00140 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 
( em reais) 

PAGINA 	0126 
Livro Numero 010 

• 
é 	.4. 	 • 
• 	• • 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01 À 3111212016 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 

RESULTADO LÍQUIDO 

u) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESIADOS 

RESULTADO BRUTO 

2926 212 16 

(279 3ne7) 

2 647 820 29 

'115 419,P2, 

2 S32 420,47 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 
ADMINISTRATIVAS (180 227.95) 
FINANCEIRAS (821,14) 
TRIBUTARIAS il44 262468) 095 399,77) 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 2 237 004.70 

RECEITA NÃO OPERACIONAL 
RECEITAS FINANCEIRAS 8 294.26 
PLCUPERAÇA0 DE DESPESAS 501 S5 9 006.51 

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 

FLAVIO MNOESIOLIVEIRA 
SOCIQTÍA INISTRAUOR 
CPF 09O08.$5-S7 

ía 4t6i11Ii4ratilOW 

e 61 a:39; 

awnsediza o Triz, NdtmIC H os- 
42 	Valor Total do Ato: R$41 

não, diado• do 00 '1111: hi,t121:18dOilifit 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Certidão NN BA/2017/00007524 
Nome: DIEGO AMARAL GALVAO CPF: 012.424.625-70 
CRCIUF n. SA.02818170 Categoria: CONTADOR 
Validade: 23.072017 
Finalidade: LIVRO DIÁRIO 

Livro: DIÁRIO 
N°010 I Exercício: 201S 

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 
exercido da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prenuyativas 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, 
postedorrnente, 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 pagina VWVW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de 
controle a seguir: 

CPF : 012424.625-70 Controle :3084.3711.4025.4652 

0127 
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piego..Sma I' .1\ 
Contador — C.R.C.—BA. 
C.P.F. — 012.424.625-70 

orl 
E 

"44444. o.e.d. 
01/103/550291.5;  

ffital,deSse.suzaTiPo , 
Valor Total do At4#{1.40 

140 ás diklo••• ato em:1444444 

a• • *** • • • • . 	• 
.4 	• . 0 

r • • 
• • • 

Página. 0128 

* ***TERMO DE ENCERRAMENTO" " 

Contém este Livro 128 (cento e vinte oito) páginas totalmente escrituradas. 
numeradas eletronicamente de 01 a 128, conforme autoriza a Instai-cão Normativa (IN) a" 
107/2008 de 23.05.2008, art. 90 

 do DNRC, e serviu de Livro Diário n° 10 da empresa 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA — ME, referente ao período de 
01/01/2016 a 31/12/2016, estabelecido nesta capital à Av. Antonio Carlos Magalhães. n° 
2501 ZN, Edifício Profissional Center, Sala 1011 - Brotas, Salvador-BA, CEP: 40.280-
901., inscrita no C.N.P.J. (M.E.) sob n° 08.003.823/0001-82, registrada na Junta Comercial 
do Estado da Bahia em 19/05/2006 sob. ri° 29.202.914.458, 

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2016. 

Flávio 	s Oliveira 
SOcio-Admàistrador 
C.P.F. — 990.506.335-87 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARMBA 

CARTÕRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1B11B 

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

Av. Epitácto Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel (83) 7244-5404 / Fax (53)3244-5424 

littp fMÀPN.azevedobastosncthr  
Emnarl cartono@azevedobastos not Or 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

- - 
O Bei Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obilos e Privativo de Casamentos. Interdiçóes e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, ele.. 

DECLARA para ps devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo cena as LegiSlapees e normas vigentesf. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedona Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N. 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notenais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extraludicial contêm um código Único (por exemplo-  Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do sita do Tnbunal de Justiça do Estado da Pereba endereço http ficorregedoriabpb.jus br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FATOR 
SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME a responsabilidade, °plica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartobio. 

Esta DECLARAÇAD foi emitida em 23/05/2017 15:12:5g (hora local) atreves do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o Ar. 1°, 10° e seus §g 1° e 2' da MP 220012001. como lambem, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevéda Bastos, poderei ser solicitado diretamente a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA • ME ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informaçdes mais detalhadas deste ato, acesse o sete Mitos 8348 iljn  a7evedobastos not b e informe o Código de Controle da Autenticação 
Digitar. 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso sile até 21/08/2018 11:2127 (hora local) 

'Código de ARIenficação Digital: 74131808171037550291-1 a 7418190617102755029/-5 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°  8.935/94. Lei Federal of 10 406/2002, Medida Provisória n°  2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n.8.721/2003, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ Ni 003/2014 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 31/12/2018 

RAZÃO SOCIAL: 	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 

NOME FANTASIA: 	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 

CGA: 	274307/001-77 	 CNPJ: 08.003.823/0001-82 

ENDEREÇO: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501ZV, EDIF PROFISSIONAL CENTER SALA 
1011 - BROTAS 

NATUREZA JURÍDICA: 	206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

ATIVIDADE(SI 	 CNAE 	DATA INÍCIO 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 	 6202-3/00 	13/05/2008 

customizaveis 
Consultoria em tecnologia da informação 	 6204-0/00 	13/05/2008 

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 	 6209-1/00 	13/05/2008 

informação 

TIPO DE UNIDADE: 	Escritório de Contatos 

FORMA DE ATUAÇÃO: 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	Ativa Regular 	 N° TVL: 168188 	VALIDADE: 	Definitivo 

DATA DA INSCRIÇÃO: 	22/09/2006 	 DATA DE IMPRESSÃO: 	02/01/2018 

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 	 18159C90CECE1640AEE5C23767A8FE89 

A 	autenticidade 	deste 	Alvará 	poderá 	ser 	confirmada 	na 	página 	da 	Secretaria 	Municipal 	da 	Fazenda 
Chttorkwoosefaosalvadortopov.br), através do código de controle acima 



Prefeitura Mun. de Pope 
Lu 	
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Luiz Carlos Costa Trinchão 
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - SEGAD 

Praça Almirante Vasconcelos, s/n°, Centro, Poluca/Bahia —CEP: 48.120-000 
Tel: (0XX71) 3641-1147 - CNPJ/MF: 13,806.237/0001-06 

Pojuca-Bahia. 27 de Dezembro de 2017 
4 n  

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA 

e° ,Y1A Ç 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a contratada, FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 

LTDA - ME. inscrita no CNPJ sob o n". 08,003.823/0001-82, situada à Av. Antônio Carlos 

Magalhães, no. 2501, Edf. Professional Conter, Sala 1011, Brotas, CEP 40280-901, Salvador-

Bahia, realiza serviços de Desenvolvimento e Locação de Sistemas, em ambiente WEB e 

Windows (fornecimento de licença de uso) Migração, Implantação dos Sistemas. Treinamento 

Capacitação de funcionários; Suporte Técnico Presencial e Remoto; Manutenção corretiva e 

evolutiva dos Sistemas Integrados de Gestão Pública para a Prefeitura Municipal de Pojuca, 

Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n°, 13.806.237/0001-06, com sede na Praça Almirante 

Vasconcelos, s/n, Centro, Pojuca-Bahia, desde 03 de Abril de 2017 até a presente data. 

Sistemas e Módulos Disponibilizados: 

01- Sistema de Contabilidade Publica Integrado via Web; 

Medulo Contábil; 

Plano Plurianual; 

Lei Orçamentaria Anual; 

Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

Módulo Contratos; 

Módulo Licitação; 

02- Sistema de Transparência Pública (LC 131) 

03- Sistema de Folha de Pagamento e Recursos Humanos via Web; 

021- Sistema de Portal do Servidor (Contracheque offline); 

Confirmamos a boa qualidade dos serviços prestados bem como registramos que a empresa 

cumpriu fielmente com todos os compromissos assumidos, nada constando em nossos 

arquivos conduta que desabone a equipe técnica e comercial da empresa FATOR SISTEMAS 

E CONSULTORIAS LTDA - ME, até a presente data. Em oportunidade, salientamos ainda que 

gração do banco de dados, a implantação e o treinamento e capacitação do pessoal fora 

zado em tempo hábil e de forma satisfatória 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAtElA 

CARTÓRIO AZEVÉM BASTOS 
FUNDADO EM IHS 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVA11V0 DE CASAMENTOS. INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA 

Av. Epitáfio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 68030-00, João Pessoa PB 
Tel.. P3)3244-5404 /Fax (83) 3244-5484 

http://wwpazevedobastos.not. br  
E-mail.  cartonoppazevedobaslos.noi br 

-') 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Pnvativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de Jogo Pessoa Capital do Estado da Paraiba. em virtude de Les etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada 05090 de Autenticação ~ai,  ou na referida sequância, foi autenticados de 
acordo com as Legislações e normas Vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança luridica de todos os aios oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedroda 
Geral de Justiça editou o Pronmento CGJPB N 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notonars e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização 
Extrajudicial contém um cõdigo único (por exemplo: Selo Digital: A BC12345-X1X2) e dessa forma cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada 
antas vezes quanto for necessário através do sita do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço nitpb/comegedonatipbps.brIselc-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME tinha posse de um 
documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME a responsabilidade, 
única e exclumva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/03/2018 08:50.49 (hora local) através do sistema de autenbcaçâo digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o kt. 1°, 10 e seus §§P e 
r da MP 2200(2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente 
empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticabgazevedobastos.nat.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, soasse o site htlps:/fautdigbal azevedebestos not br e informe o código Me Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 823724 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso sito ate 28/02/2019 15:11:28 lhora local), 

'Código de Autenticação Digital: 74182802181442580848-1 
°Legislaçães Vigentes: Lei Federal n°  8.935f04. Lei Federal n°  10.408/2002, medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n°  13.105/2015, Lei Estadual n°  8.721/2008, Lei Estadual n°  
10,132/2013 e Provimento CGJ te 003/2014. 

Cl referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d7341d94t05712d60M6hc05b013495d623:15263d6f62f8bdbc4f7227d8010b13000898m1P3f5459a2e9691d5e705ceeeb7Pece5dc5ee9bb5e148d7b943d9bbalPb01-974314002balb 
7e0 
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~ft. 
CaldeirãoGrande 

Governo Trona fi,rtinr4 pira 'rodos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE 
CNN: 13,913355/0001-13 — Praça Deputado Edgar Pereira, ng 109 
Centro - CEP: 44750-000 / Tel: 743534-2253 / Caldeirão Grande- BA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para os fins que se fizerem necessários que essa PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, sob o CNPJ. 13.911355/0001-13 com 

sede na Praça Edgard Pereira, 109, Centro, CEP: 44.750-000, Caldeirão 

Grande/BA, faz uso do Sistema de Folha de Pagamento e Recérsos Humanos, 

Sistema de Patrimônio WEB, Sistema para cumprimento da Lei 131 — Lei da 

Transparência, Portal do Servidor, Sistema de Contabilidade WEB, Sistema de 

Nota Fiscal Eletrônica, Sistema de Tributos Web e Sistema de 

Autoatendimento tributário em plataforma Web, e orientação técnica, esses 

implantedos, desenvolvidos e comercializados pela empresa FATOR 

SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME, CNPJ re. 08.CM3.823/0001-82, 

com endereço à Avenida António Carlos Magalhães, 2501, sala 1011, Edifício 

Profissional Center, Bairro de Brotas, Cidade de Salvador/BA, CEP: 40.280-

901, desde 02 de Fevereiro de 2017 com validade até 31 de dezembro de 

2017, tendo cumprido todas as condições estabelecidas, não exisfindo, em 

nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 

responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Caldeirão Grande / BA, 27 de Setembro de 2017. 

DA GUIRRA FILHO 
Prefaíto Municipal 

DOCUMENTO OFICIA 1 DOCUMENTO OFICIAL 
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https://autdigital.azevedobastos.notbdhome/comprovante/74182010171100180281  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

http:Ilwww.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartono©azevedobastos.notbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. 3/albor Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc..- 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenficados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respechvos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notodais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo Selo Digital: .413C12345-

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 
LIDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caraderisficas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FATOR 
SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/10/2017 08:33:59 (hora local) atreves do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 

acordo como M. 1°, 100  e seus §§ Ice 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitada diretamente a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autenfica@azevedobastos.nothr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httpsl/autdigitalazevedobaslos.notbr e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 838708 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 20110/2018 11:21:41 (hora local), 

'Código de Autenticação Digital: 74182010171100180281-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJIT 003/2014. 

O referido ê verdade, dou fé.  

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd941057f2d6gfe6bc05b2a7968b0c23f80f3e6ee02d94cc9d565f487451e769ffibb6c33606823d1ecc8d5e705ceeeb7f7ece5dcbee9bb5e  

148c1b587022e55a15cf4ab8fdf53f7df7342  

https://autdigitatazevedobastos.not.bghomelcomprovante/74182010171100180281 	
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02/0112018 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 â 

RFB a sua atualização cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
08.003.823/0001-82 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
19/06/2006 

NOME EMPRESARIAL 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizavels 

CÓDIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 

NUMERO 
25012V 

COMPLEMENTO 
EDIF PROFISSIONAL CENTER SALA 1011 

CEP 
40.280-901 

BAIRRO/DISTRITO 
BROTAS 

MUNICiP10 
SALVADOR 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
contat• 7rnendesgalvao.com.br  

TELEFONE 
(71) 3353-9862 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAGA0 CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
1 19/05/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

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

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

Emitido no dia 02/01/2018 às 11:57:05 (data e hora de Brasilia). 
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Voltar 

 

r Página 
pressão 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso cliuue aqui. 

Atualize sua página  

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessnaJuridicaiCNPJ/cnPjreva/Cnâreva_Comprovante.asp 	 1/1 



02/04/2018 	003024642 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 003024642 	 FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esajTjbajus.bilscolabrIrConterenciodo). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 02/04/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME, portador do CNPJ: 08.003.823/0001-82, estabelecida na 
AV. ACM, 2501, ED. PROFISSIONAL CENTER, SALA 1011„ BROTAS, CEP: 40280-901, Salvador - BA.*** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a fitularidade 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$ 15,74 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, segunda-feira, 2 de abril de 2018. 

    

003024642 
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PODER JUDICIARIO 
RUSIJÇA no 'efIABAII.R 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 08 003 823/0001-82 

Certidão n°: 143893711/2018 
Expedição: 30/01/2018, às 10:06:57 
Validade: 28/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

08.003.823/0001-82, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatéria 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. 

I)-v± da esu 	 151: 	.br 



16/04/2018 	 https:/ 	ifge.caixagovbr/Empresa/Crf/Ort/FgeOFSImpdmirPapetasp 

01 

CAIXA 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	08003823/0001-82 

Razão Social: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA ME 

Nome Fantasia:FAToR SISTEMAS E CONSULTORIAS 

Endereço: 	AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EDF PROFIS CENTER 2501ZV 
SALA 1011 / BROTAS / SALVADOR / BA / 40280-901 

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: 10/04/2018 a 09/05/2018 

Certificação Número: 2018041005543242840112 

Informação obtida em 16/04/2018, às 10:23:31. 

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:/Ammwsifgetaixa.govbriEmpresa/Crf/Orf/FgeOESImprimirPapeLasp 	 1/1 



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

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

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 274507/001-77 

CNPJ: 08003823/0001-82 

Contribuinte: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 

Endereço: 	Avenida Antônio Carlos Magalhães. N° 2501Z. BROTAS 

Número da Certidão: 5.622.951 
Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, resalvando o direito da 

"azenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 30. da Lei 7.186/06. 

E:missão autorizada à 15:55:04 horas do dia 05/04/2018 
Válida ate dia 04/07/2018 
Código de controle da certidão: BOOCF8751203FM359ESCE6C80091ACI5 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda(littp://wwsefaz, ffadonba.gosbr), 

através docódigo de controle da certidão acima 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 05/03/2018 11:35 

SECRETARIA DA FAZENDA 

   

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20180574558 

RAZÃO SOCIAL 

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTUA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CISAI 

077.161.688 - BAIXADO 
	

08.003.823/0001-82 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 05/03/2018, conforme Portaria n° 918/99! sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

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

Resine 1 de 1 	 RelCettidaoNegatwa rpt 



30/01/2018 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E )1t DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 08.003.823/0001-82 

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 (DAU) junto â 
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 â situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 09:36:47 do dia 20/12/2017 <hora e datado Brasília>. 
Válida até 18/06/2018. 
Código de controle da certidão: 040D.70C2.2DE2.87EB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N" 8 DA SOCIEDADE 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME 

CNPJ n' 08.003.823/0001 -82 

FLAVIO MENDES OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA. nascido eni 07(0l, 	0, 
SOLTEIRO, SOLTEIRO. CPI/ME n" 990.506.335-87, CARTEIRA DE [DENTEI OA. 
n" 0752135124. Órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA 1131-31,1C,A --'3•2,, 
residente e domiciliado no(a) RUA JOÃO JOSE RESCALA. 199. EDIFECIO rKE O. 
APT 501, IMBUI, SALVADOR. BA. CEP 41.720-000, BRASIL. 

AI EX LIMA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido cio 15(0611978, 

CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRESAR Ia CPUMF n" 
973.670.875-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÀO 	008844969K 
órgão expedidor DETRAN - BA, residente c domiciliado 	RUA DOS 
PINTASSILGOS, 71, EDIFICIO PORTAL DO NIAR. AM` 101, IMBUI, SALVADOR, 
BA, CEP 41.720-030, BRASIL. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FATOR SISTEMAS E 

CONSULTORIAS LEDA ME. registrada legalmente por colaram social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bania. soh NIRE n° 292029144543 com 
sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501 ZN. Erlf. Prollssional Center, Sala 1011. 
Brotas, Salvador -13A, CEP: 40280-901, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica/MF sob o n" 08.003,823/0001-82. deliberam de pleno e comum acordo 
ajustarem a presente alteração e consolidação contratual. nos termos da Lei n" 10.406/ 
2002. mediante as condições estabelecidos nas cláusulas seguintes: 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A administração da sociedade, seta CXereida em conjunto 
ou isoladamente pelos sócios. FLAVIO MENDES OLIVEIRA e ALEX LIMA DE 
JESUS com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade. 
em juizo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer aio. sempre no iniciesse da 
sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado. no entanto. ein 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em ívor de codeLies 
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar oti alienar bens iinoveis da sociedade. 
sem autorização do outro sócio. (artigo 997, VI; 1.013, 1.015. 1064 CC/2002) 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da lei na 
10,406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nn 8 DA SOCIEDADE 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME 

CNN n" 08.003.823/0001-82 

FLAVIO MENDES OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA. nascido em 07/0,17t90. SOLTEIRO. SOLTEIRO. CP17/M E n° 990.506.335-87. CARTEIRA DE IDENTIDADE 
if 0752435124, órgao expedidor SECREFARIA DE SEGURANÇA PUBLIC/C 

residente e domiciliado no(a) RUA JOÃO JOSÉ RESCALA. 199. IEDIFICIO ifeLl 17. 
APT 501, IMBUI, SALVADOR. HA, CEP 41.720-000. I3RASIL. 

ALEX LIMA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/06/ 1 978. 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRESAM°, 	 FÉ' 
973.670.875-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n" 008/241496910. 
órgão expedidor DETRAN - BA, residente c domiciliado no(a) 	RUA DOS 
PINTASSILGOS, 71, ÉDIFICIO PORTAL DO MAR, Ali it I. IMBUI, SALVADOR. 
BA, CEP 41.720-030, BRASIL. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FORO E PRAZO 
DE DURAÇÃO: A sociedade empresária limitada gira nesta praça sob a denominação 
social de "FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS UMA - ME", com sede social 
à Avenida Antônio Carlos Magalhães, n" 2501 ZV, EJL Profissional Center, Sala 
.1011, Brotas, CEP: 40.280-901. Salvador - BA. Com Toro jurídico na comarca desta 
cidade de Salvador - BA, sendo indeterminado o seu prazo de duração. 

CLÁUSULA SECUNDA - OBJETIVO SOCIAL: A sociedade tem por objetivo 
social o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, consultoria em 
tecnologia da informação e supoide técnico. manutenção e outros serviços cm tecnologia 
da informação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CA PI TA L SOCIAL:0 capital da Soei ed ad e empreita 
de R$ momou.on (duzentos mil reais). dividido cm 200.000 (duzentas mil cotas d e RS 
1.00 (um real) cada. subscrito e malmente integralindo c em moeda corrente do pais. 
assim distribuído: 

Sócios  
ta Valores RS 

Flávio Mendes Oliveira  
100.000 1011.000,00 

Alex Lima de Jesus  511 100.000 100.000,00 Totais  
100 200.009 200.000,00 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUA N" 8 DA SOCIEDADE 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME 

CNPJ n" 08.003.823/0001-82 

Parágrafo Único da Cláusula Terceira: A responsabilidade de cada sócio  
valor de suas cotas, mas iodos respondem solidariamente pela integraliz 
social. (art. 1.052, CC/20021. 

CLÁUSULA QUARTA - PODERES DE ADMINISTRAÇÃO: A administ 
sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios 
MENDES OLIVEIRA e ALEX LIMA DE JESUS, com os poderes e atribuições de 
representar ativa e passivamente a sociedade. em juizo ou (bre dele, podendo praticar 
todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos coristas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra súcia. (artigo 997, AT 
1.013. 1.015,1064 CC/2002). 

CLÁUSULA QUINTA - ATOS VEDADOS: Saia expressamente vedados, sendo 
nulos e inoperantes com relaçâo à sociedade, os atos dos administradores de qualquer 
procurador que envolva em obrigações relativas a negócios ou Operações estranhas aos 
objetivos sociais, tais corno avais, endossos e quaisquer garantias em favor de terceiros. 

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO OU TRANSFERENCIA DE COTAS: Nenhum 
dos socios poderá ceder ou transferir quaisquer das suas cotas a terceiros, sem o prévio 
consentimento do outro. 

CLÁUSULA SÉTLMA - EXERCÍCIO SOCIAL: O exercício social poder não 
coincidir com o calendário civil. A critério da sociedade, seus resultados poderia() ser 
apurados em períodos mensais, trimestrais e ou semestrais. respeitando as 
determinações do regulamento do Imposto de Renda. 

CLÁUSULA OITAVA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS: A sociedade poderá apurar 
seus resultados em períodos inferiores ao ano civil, ou que no coincidam com este, e 
distribuir seus lucros, quando apurados e se desta forma convencionarem, em períodos 
mensais, trimestrais ou semestrais, cie acordo com as disposições do regulamento do 
Imposto de Renda. 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA "PRÓ-LA BO R E": Os súcios administradores 
ierão direito a urna retirada mensal a Mulo dc "pró-labore". livremente convencionada 
entre si. 



niffa 
I, V I. 41. 52 dul til 

ptinerke 1111912.".". 
o2 Km 	e 

4onnsoo624;tatn,20  
epQ 

Toteldo 

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N°8 DA SOCIEDAD 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME 

CNP.) n" 08.003.823/01101-82 

CLÁUSULA DÉCIMA - MORTE, INTERDIÇÃO OU AFASTAMENITU, A 
sociedade não se dissolverá em caso de 'norte, interdição ou afastamento de (im dós 
sócios, continuando os herdeiros do "de uilus.", a menos que estes renunciem: a. cs7e. 
direito, o que inotivará o pagamento dos haveres do falecido. afastado ou inteóditado, 
regularmente apurados, podendo os sócios remanescentes admitir novo sócio para

-  diE 
continuidade à sociedade, Os haveres do falecido. alastado ou interdi eido serão 
apurados com base em um balanço especialmente levantado para es e In lia data do 
acontecimento, e serão pagos aos herdeiros em até 06 (seis) parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, atualizadas monetariamente com base na variação do INPC, ou outro 
indexados que venha a substitui-lo, 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NORMAS INTERNAS: Fica desde ja 
tacitamente acordado, que terão toda validade jusidica que a lei lhes emprestar, todo o 
acordo, normas de serviços, tarefas, regimento interno de caráter administrativo 
assinado por todos os sócios, desde que não venham a ferir clausulas deste instrumento, 
casos em que serão nulas de fato e de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DESIMPEDINIENTO: Os administradores 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, e nem 
condenados ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos. ou por crime Falimentos, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão. peculato. ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência. contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste 
contrato serão sempre resolvidos de comum acordo entre os só 
consonância com as normas legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO: 
A 

sociedade entrará em dissolução ou liquidação por convenção unânime dos sócios, ou 
nos USOS previstos em Lei, cabendo aos coristas nomearcn: o liquidante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ARBITRAMENTO E FORO: Qualquer litígio 
entre os cotistas será resolvido por arbitramento de acordo com as disposições do Art. 

1.037. e seguinte do Código Civil, cabendo a cada pede nomear um arbitro. Os litígios 
que resultarem deste contrato, inclusive homologação de sentença arbitrai serão sempre 

resolvidos nos tribunais da cidade do Salvador. Estado da Bania, que as partes 

reconhecem como único competente, com exclusão de qualquer outro que possa vir a 
ter, por mais privilegiado que seja. 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N°8 DA SOCIEDADE 
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS urnA ME 

CNPJ 08.993.823/0001-82 

_ 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A sociedade será ngida suptetivainenie pela Lei das 
Sociedades Anônimas. 

..,s 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO E FORO - O toro:pine, u 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contraio' soiál 
permanece SALVADOR. 

E. por eStarem assim justos c contratados, assinam esie nstrumen to. 

SALVADOR. 1 de junho de 2016. 

	

FLAVIO 	OLIVEIRA 

	

CPF 	90.S'.335-87 

AL. 	E JESUS 
CPF: 973.670.875-58 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PAFtAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada 
Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes°. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoda Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: 

Selo Digital: A8C12345-

X1X2) 
e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço hilp.ficorregedoria.fipb.justr/selo-digitalf 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracterisficas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FATOR 
SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/09/2011 14:12:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como lambem, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME ou ao Cartório 

pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nottr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://auldigitalazevedobastos.not.br 
 e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 757291 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 21106/2018 11:21:27 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 74181906171037550062-1  a 74181906171037550062-5  
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 

Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

https://aUtdigitalrtzevedobastos.nottrthome/comprovante/74181906171037550062 
	 1/1 





23/04/2018 	 https://autdigitalazeveclobastos.nottr/home/comprovantef74181604180922240379  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1B68 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS. INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAD PESSOA 

Av. Entine° Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel :83) 3244-5404/ Fax, (33)3244-5484 

httplmávotazevedobastos.not.br  
E-mail, cartnnogazevedohastos.not.br  

* 

infánjit , 

• 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Aulenficação Digde ou na retende sequência, foi autenticados de 

acordo com as Legislações e nomes vigentes.. 

DECLARO ainda que, para garantir Vansparenda e segurança juridica de todos os atos [Mundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Parenta. a Corregedana 
Geral de Justiça editou o Provimento CGJI713 N°  003/2014. determinando a inserção de um código em todos os atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização 

Etdrajuditial contém um código único (per exemplo: Selo Digital: A6C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada 
tantas vezes quanto for necessário através do stie de Tribunal de Justiça do Estada da Paraíba, endereço btipficorregedona.tipbtuttir/selo-digital/ 

A autenticação digital de documento fax prova de que, na data e hera em que ela foi realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME linha posse de um 
documento com as mesmas caraeleristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empreso FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA • ME a responsabilidade, 
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/04/2016 14:50:06 /hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de acordo com o At. 1°. 10°  e seus §§ 1° e 

r da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônica autenticado contendo o Certificado Digital do titular do cetim& Azevêdo Bastas, poderá ser solicitado diretamente a 
empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticagazevedebastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sito htipollautdigital  azevedobastos not br  e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 960307 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 16/04/2019 11:01:02 (hora local). 

(código de Autenticação Digital: 74181504180922240379-1 
ttegislaçáes Vigentee: Lei Federal n°  8.935/94. Lei Federal rát 10.4052002, Medida PrONASólia rt• 220012001, Lei Federal n° 13 105/2015, Lei Estadual ia B.721/2008, Lei Estadual nx 

10 132/2013 e Provimento CGJ fir 003120114. 

O referido e verdade, dou fé, 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERADVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVAlIVO DE CASAMENTOS. INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitecio Pessoa 1145 Bairro dos Estados 513030-00, João Pessoa PB 
Tel ' (83) 3244-5404 / Fax (63)3244-54E14 

hen Menne azeVedobastos not br 
E-mail cartOrio@azevedobastos not br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Velber Azevedo de Miranda Cavarcanti, Oficial do Primeiro Registro Ceei de Nascimentos e 'tendas e Privativo de Casamentos, Interdiênes e Tutelas com atnbuição de autenticar e 
reconhecer firmes da Comarca de João Pessoa Capital do Eslado da Pereba, em netude da Lei, etc . 

DECLARA para ps devidas fins de direito que. O documento em anexo identifiCado individualmente em cada Códrgo de AutenOcaçáo Cuptal ,  ou na referida sequência, fol autenticados de acordo com as Legislaçãe8 e normas vigentes. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e Segurança juridiCa de todos os atos oriundos das respectivos Serviços de Netas e Registros do Estado da Parelha, a Corregedoria Geral 
de Justiça editou o Prommento CGJPB N°  003/2014, determinando a inserção de um Código em todos Os atos notOriais e registrais. assim, cada Selo DigitS de Fiscalização Extrajudicial 
contém um código único (por exemplo. Selo 12191tel: A0012315-11X2) e dessa forma cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes 
quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Pereba, endereço http ficorregedoria.lipb jus br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela for realizada, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA • ME linha posse de um 
documento com as mesmas características que leram reproduzidas na copla autenticada, sendo da empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LIDA - ME a responsabilidade, única 
e exdusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/06/2017 14:3e:63 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Ad 1°, 10,  e seus §51. e 2,  da 
MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o cenificacin Digital do titular do Cartono Azevèdo Destoe, poderá ser solicitado diretamente a empresa FATOR 
SISTEMAS E CONSULTOR/AS LTDA • ME ou ao Carteno pelo endereço de e-mail autenticacazewdobastos not br 

Para informaçães mais detalhadas deste ato, acosse o sita https ilautdiCrifal azevedobastos not br e informe o Cdolgo de Controle da Autenlicaçáo apitar 

A consulta desta Declaração estava disponível em nosso cite até 21/06/20111 1121:27 (hora local). 

ich-dlgo de Autenticação Digitai: 7418190E31710375501224 
'Legislações Vigentes: Lei Federal ri° 935/94. Lei Federal nê 10.406/2002, Medida Pronsêna n°  2200/2001, Lei Federal nê 13 105/2015. Lei Estadual rf 8 721/2008, Lei Estadual,  n° 10.13212013 e Proêmento CGJ ele 003/2014. 

O relendo é verdade, dou fé 

CHAVE DIGITAL 
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Pregoeiro 

TE: 

e 4.4",t ,t" Á) 	Vlitte 

TOR SISTEMAS E CONSULTO S Lr-ME 

CNPJ: 08.003.823/0001-82 

2 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS  

PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018 

O Pregoeiro e equipe de apoio, constituída pela Portaria n°. 04/2018 estiveram reunidos no dia 12 de 

abril de 2018, para publicar em Edital Pregão Presencial 006/2018, objetivando Locação e manutenção 

de Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Patrimônio para a Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Santaluz/BA. Recursos: Fonte: 01. 

O Pregoeiro voltou a reunir-se no dia 25 de maio as 12h0Omin horas do mesmo ano, para receber e 

julgar as propostas apresentadas. 

Instalada a sessão o Senhor Pregoeiro conferiu os documentos de credenciamento bem como os 

envelopes de Documentos e Proposta Financeira, apresentado pelo único licitante interessado. Foi 

credenciada a empresa: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA -ME, CNPJ: 08.003.823/0001-82, 

representada pelo Sr. Fernando Pinheiro Fagundes, inscrito no CPF/MF n° 031 525245-60 e CNH. no. 

04863472046- DETRAN/BA. 

A seguir passamos para a fase de julgamento da proposta do licitante. 

1- FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA -ME, CNPJ: 08.003.823/0001-82 - R$. 21.600,00 

Após abertura e julgamento da proposta financeira da mesma foi declarada apta a participar da fase de 

lances: 

LOTE ÚNICO 

Preço Referencial R$. 21.600,00 

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA -ME - R$. 21,600,00 

SEM LANCE 

Após a fase de Lances o Sr. Pregoeiro declarou como vencedor a empresa FATOR SISTEMAS E 

CONSULTORIAS LTDA -ME, CNPJ. 08.003.823/0001-82, como valor de R$. 21.600,00 (VINTE E UM MIL E 

SEISCENTOS REAIS). Nada foi alegado pelos presentes sobre a proposta financeira. A seguir procedeu a 

abertura dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa e verificou que todos os itens estão em 

conformidade com o Edital. Nada mas tendo a declarar lavro eu a presente ata que foi lida e conferida e 

vai assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante. 

Santa' 	A), 25 de 	ril de 2018. 

Membros 



Diário do Legislativo  
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Presidente da Câmara Legislativa de Santaluz, Estado da 

Bahia, no uso das atribuições que lhe confere, e considerando os atos 

Administrativos praticados pelo Pregoeiro, bem como o Parecer da 

Procuradoria Jurídica deste Município, Reconheço o Procedimento adotado na 

licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, com fulcro nas Leis 

10.520/02 e 8.666/93, para Locação e manutenção de Sistemas de 

Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Patrimônio para a Câmara 

Municipal de Vereadores do Município de Santaluz/BA, a empresa FATOR 

SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ de n° 

08.003.823/0001-82, com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, 

Edf. Profissional Center, Sala 1011, Brotas, Salvador — Bahia, no valor de 

R$. 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), HOMOLOGADO NESTA 

DATA, 27 de abril de 2018. 

Pedro dos Reis Almeida - Presidente Legislativo 

A versão eletrônica e publicada no endereço eletrônico www.diariodolegislativo.com.br  
Edições assinadas com Certificação Digital ICP-Brasil A3  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO 

CNP: 13.227.459/0001-74 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16. Centro, Santaluz — Bahia. CEP: 48.880.000, 

Telefone: (75) 3265-2 123 / 2200 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N. 020;2018 

CONTRATO N° 018/2018 

CONTRATO PARA Locação de Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Patrimônio para a 

Câmara Municipal de Vereadores do Município de Santaluz/BA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ — Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno. CM P J. 13.227459/0001-74. com  sede à Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 16. 

Centro. Santaluz — Bahia. representada pelo Exm" Sr. Presidente PEDRO DOS REIS 

ALMEIDA. brasileiro. casado. residente e domiciliado Ti este MunieMio. Presidente do 

Poder Legislativo Municipal, dosas Juite denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADO — FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME, inscrita no 

CNPJ de n" 08.003.823/0001-82, com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 

2501, Edf. Profissional Center, Sala 1011, Brotas, Salvador — Bahia, aqui denominado 

CONTRATADO resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços, como 

especi Ecado no seu objeto. ern conformidade com o Pregão Presencial n° 006/2018. sob a 

referencia da Lei Federal n" 8.666/93. An. 24. Il, naquilo que couber, e mediante as 

seguintes cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Locação de Sistemas de Contabilidade Pública. Folha de Pagamento e Patrimônio para a Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Santaluz/BA. Dentro das espeeificidades indicadas no Pregão Presencial de n°. 006/2018. Processo Administrativo 

de n°. 020/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

presente contrato está fundamentado e regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e foi originado do processo 

licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE FORNECIMENTO  

Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, exigindo-se observância ás 

orientações dos órgãos pertinentes; 

CLÁUSULA QUARTA — DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O valor deste contrato é de R$. 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) 

pagamento se dará feito apôs a emissão e entrega das faturas e antes dos respectivos pagamentos, que se dará das seguintes 

condições: 

O pagamento será efetuado em (12) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1 800.00 (um mil e oitocentos 1-edis) 

CLÁUSULA QUINTA —DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

valor previsto nesta clausula será revisto anualmente. em caso de renovação contratual. com  vistas ao equilihrio econômico-

financeiro do presente avença, na presença do indlee inllacionáôo uT iliindo pelo Governo Federal, qual seja, o 1GPM-FGV. sendo 

declarado mediante apostilamento. 
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CLÁUSULA SEXTA—DO PRAZO  

O presente contrato vigorará. de 30/04/2018 a 30/05/2019. de modo que. urna vez expirado tal prazoextingue-se o presente 

termo. 

CLÁSULA SÉTIMA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Todas as despesas decorrentes deste processo [legatário do Pregão Presencial de nõ. 006/2018. correrão por conta de recursos 

Ordinários consignados no Orçamento Municipal vigente. alocados nas seguintes dotações orçamentárias: 

Fonte de Recursos: 

Unidade: 11.01 — Câmara Municipal 

Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de 'I'ercciru 

Fonte de Recurso: 01 

Ação: 2102 

CLÁSULA OITAVA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES DA CONTRATANTE  

LÀ Contratante se reserva o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso esta não cumpra o estabelecido no 

presente Contrato, cabendo ao infrator às penalidades impostas pela Lei 8.666/93: 
Manter o efetivo controle do fornecimento de solicitações. não se responsabilizando pelo pagamento de serviço prestado sem a 

correspondente solicitação: 
Efetuar o pagamento de acordo com as condições deste contrato: 

Fiscalizar a utilização c qualidade dos serviços prestados: 
Denunciar as infrações e aplicar as penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

Fornecer ao CONTRATADO todas as informações e documentos indispensáveis ir pronta execução dos serviços, não cabendo 

ao CONTRATADO nenhuma responsabilidade em caso de intempestividade; 
Arcar com as despesas referentes fornecimento de alimentação. nos dias da prestação dos serviços pela CONTRATADA. 

Constitui obrigações do CON7RATADO: 
8.1. Fornecer toda mão-de-obra necessária a fiel c perfeita execução do objeto do presente contrato: 

8.2. Manter, durante toda a vigência deste Contrato. cm  compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação que ensejam a dispensa. devendo comunicar a CONTRATANTE imediatamente, qualquer alteração que 

possa comprometer a manutenção deste contrato; 
8.3 Executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo determinado pelos atos normativos regedores da 

Administração Pública. 
8.4 Pautar-se, no cumprimento do objeto contratual. nos Princípios norteadores constantes Lei Federal 8.906/94 (E0A). 

DA CONTRATADA  

I. 	Á. Contratada assiste o direito de suspender. eventual OU delinitivameme. a presta lo dos ser' lÇa) Cill caso de 

descumprimento das Cláusulas deste Contrato. 

2. Fornecer somente serviços com encelente qualidade. 

CLÁSULA NONA — DAS MULTAS 

Ressalvados casos de fortuito ou de força maior devidamente comprovado. a Contratada incorrerá na multa de 10% (dez) por 

cento do valor restante do Contrato. em caso de prestação de serviços em desacordo com as exigências de Fiscalização. 

CLÁSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA CONTRATADA E CONTRATANTE  

1. A Contratada fica obrigada a fornecer todos os serviços objeto deste contrato, mediante solicitação fornecida pela 

Contratante, sob as penas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
0. A Contratada fica obrigada a atender todas as exigências deste Contrato e prestar os serviços. mediante solicitação fornecida 

pela Contratante, sendo responsável pelo fornecimento sem solicitação. 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93. com  as devidas justificativas. 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES  

1. As penalidades contratuais serão as advertências verbais c escritas, multa e declaração de inidoneidade. e suspensão do 

direito de licitar e contratar de acordo o capitulo IV. da 1.ei Federal 8.666/93 e 5 II LIS alterações posteriorc 



Pedro dos Reis Almeida 

CONTRATANTE 

OR SISTEMAS CONSI LT RIAS LTD 

CONTRATADO 

• 

l'eCAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO 

CNPJ: 13.227.459/0001-74 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16, Centro. Santaluz — Bahia, CEP: 48.880.000, 

Telefone: (75) 3265-2123 / 2200 

As Advertências verbais ou escritas serão aplicadas independentemente de outras sanções. quando houver descumprimento 

de sanções contratuais, ou condições técnicas exigidas. 
Os percentuais de multa serão aqueles definidos na Cláusula Nona deste Contrato, 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A Rescisão do presente Contrato poderá ocorrer de forma) 

Amigável — por acordo entre as partes. reduzindo a Termo do processo de Licitação, desde que haja conveniência para 

a Contratante: 

Administrativa — por ato unilateral e escrito da Administracào, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei 8.666/93; 
Judicial — nos termos da legislação processual: 

A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão Administrativa prevista no art. 77c seguintes da Lei 

8,666/93. 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS  

Aplica-se ao presente Contrato a Lei 8.666193. e suas atualizações pela Lei 8.883/94 e Lei 9648/98. em especial aos casos 

omissos 

CLASULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz - BA, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para 

dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato. 

E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual valor e teor 

e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

Santalu7. 30 de abril de 2018. 

TESTEMUNHAS: 
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